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WIJSNEUS ZEGT: AANDACHTSPUNT VAN DE MAAND: JANUARI 

“Ook mijn mening telt !” 

 
Net zoals zovele mensen wil ook Wijsneus ons allen het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar. Veel gelukkige 
dagen, een goede gezondheid, een jaar zonder zorgen,… 
Dat doet ook deugd na zo’n periode waarin we allen onder CORONA gebukt gingen en we door de oorlog in Oekraïne met 
erg hoge energieprijzen geconfronteerd werden. 
Toch kunnen we heel wat van die zaken zelf verwezenlijken. Belangrijk daarbij is dat we de wijze raad van Wijsneus 
proberen op te volgen. 
In de maand januari wijst hij alle kinderen op het belang van het vormen en hebben van een eigen mening. Daarmee wil 
Wijsneus zeker en vast niet zeggen dat je steeds je zin moet krijgen. Hij wil echter wel aangeven dat je niet steeds 
zomaar moet doen of geloven wat anderen zeggen. Op die manier kunnen heel wat ruzies en ongelukjes vermeden 
worden.  
Het is natuurlijk ook erg belangrijk dat je je mening durft meedelen aan anderen. Ook de manier waarop je dat doet is 
erg belangrijk. Een gouden regel om je mening kenbaar te maken is de volgende,”DOE HET RUSTIG EN BELEEFD MET 
RESPECT VOOR DE ANDERE ZIJN MENING”. Als iedereen dat op deze manier doet, dan is Wijsneus er van overtuigd 
dat heel wat meningsverschillen vreedzaam opgelost kunnen worden!!! Een zeer mooie gedachte, waar heel wat 
volwassenen ook een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. 
VEEL SUCCES ! 
 
HET MILIEU-WERKPUNT van de maand januari is: 
Geen verpakt tussendoortje 
Neem jij soms ook een koek als tussendoortje mee naar school?  

Koekjes en ander snoepgoed zitten bijna altijd verpakt in een kleine verpakking.  

Op school hebben we de afspraak de verpakking reeds thuis te laten en een koekendoosje te gebruiken. Het is echter 
nog beter om vaker gewoon fruit te eten. Deze zijn niet extra verpakt en zoveel gezonder !  

Proberen we er deze week voor te zorgen dat niemand uit ons gezin koekjes of tussendoortjes eet die verpakt zijn. 
We gaan allen voor een extra stuk fruit. LEKKER GEZOND ! 
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Wat het verkeerspuntje van deze maand betreft, wil WIJSNEUS onze aandacht vestigen op het veilig meerijden met de 
wagen en de autobus. Twee vervoersmiddelen die in deze wintermaanden toch wel vaker gebruikt worden en waarbij 
WIJSNEUS merkt dat niet altijd alles even vlot verloopt ! 

Zeker het afzetten van leerlingen voor de schoolpoort gebeurt vaak op een foutieve wijze… 

Graag wil WIJSNEUS via deze weg nog eens vragen de buszone voor de school echt wel te respecteren en nog eens 
duidelijk te stellen dat dit GEEN  “KISS AND RIDE”-ZONE is ! 

 

 

MEERIJDEN IN DE AUTO… EN IN DE BUS 

DOELSTELLINGEN: 

 De leerlingen kunnen op een veilige manier in en 
uit de wagen stappen. 
 

 De leerlingen kunnen zich veilig gedragen 
tijdens een autorit. 
 

 De leerlingen kunnen veilig de bus nemen: 
wachten op de bus, opstappen, zich gedragen 
tijdens de rit en afstappen. 

AFGESPROKEN: 

 Rijd ik mee in de auto, dan doe ik steeds mijn 
gordel aan en zit ik op een verhogingskussen 
als ik kleiner ben dan 1,35 m. 
 

 Als ik de bus neem, dan blijf ik aan de kant (de 
halte) wachten tot de bus stilstaat. Pas dan 
stap ik vooraan op. 

 

Januari 
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Vreugde & Verdriet 

 

  

 

Op woensdag 21 december vierden we juf Carla, die vanaf 1 december op pensioen ging. Dankjewel voor alles juf Carla, 
we wensen jou alle goeds toe en geniet er maar met volle teugen van ! 
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Klasnieuws!!  

 

“LICHTPUNTJES” 

VERTROUWEN UITSTRALEN 

Dat is het jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN SIGNALISATIELAMP: Kansen geven en grenzen verleggen 

JANUARI 
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Wat gaan we volgend jaar studeren? 

Dat is dé vraag die vele kinderen uit het 6de leerjaar zich nog stellen! Daarom trokken we op 15 december naar een 
middelbare school in Nijlen: het Githo. Eens kijken welke richtingen daar aangeboden worden! 

Onze jongens en meisjes werden in twee groepen verdeeld en mochten drie verschillende workshops volgen:  

1. Economie en moderne talen: een quiz over logo’s en slogans.  
2. Stem wetenschappen: experimentjes met drijven en zinken. Ze maakten een eigen duikboot.  
3. Stem technieken: robots programmeren om zo dicht mogelijk tot aan de stopstreep te komen. Leuk weetje: Er 

komen meerdere lagere scholen op schoolbezoek naar het Githo, maar onze leerlingen van het 6de leerjaar 
verbraken het weekrecord! Er werd meermaals gezegd: “Wat een slim klasje!” Even stoefen mag toch hé?!  

  
Stem technieken: Onze recordhouders Axelle Boen en 

Stien Geens! Knap gedaan, meisjes! 
Stem wetenschappen: Plasticine afwegen om ervoor te 

zorgen dat de duikboot blijft zweven onder water. 
  

  
Per onderdeel werd er ook een winnaar gekozen en 
kregen de leerlingen een raket. Deze werden op het 
einde van ons scholenbezoek op spectaculaire wijze 

afgeschoten op de speelplaats. Bekijk zeker de video’s 
op de schoolwebsite! 

De duikboot van Aryana was goed gelukt. Door op het 
flesje te duwen zonk de duikboot en kwam hij ook weer 

boven drijven. 
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Het 2de leerjaar op bezoek in de bib bij 

NADIA BABAZIA 

 

Op 9 december werden we verwacht in de bib.  Auteur Nadia Babazia kwam haar boek : ‘De koffers van oma’ 
voorstellen. Het verhaal gaat over haar mama, een Marokkaanse vrouw, die naar België verhuisde omdat ze 
verliefd was op haar papa.  Ze miste haar familie en Marokko heel erg.  Ze kreeg van oma bloemenzaadjes 
mee van bloemen uit Marokko.  Zo kon ze hier genieten van Marokkaanse bloemen en voelde ze zich 
verbonden met haar familie. Nadia had henna bij waarmee Marokkaanse vrouwen bloemen op hun handen 
tekenen.  Dat mochten wij ook doen : handen versieren met bloemen. 
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Het derde leerjaar bedankt Sint en Piet! 

Dankjewel Sint en Piet voor al de leuke pakjes : strips (Deze zijn we al volop aan ’t verslinden…), boeken, Playmobil, 
lekkere speculaas, mandarijntjes, snoepjes… 
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22 december, 

een dag “to remember”! 

 

Het is namelijk erg leuk geweest 

op ons Turks leesfeest!  

 

Met  het lezen komt het helemaal goed. 

Maar het Turks fruit was misschien net iets te zoet. 

 

We dronken lekkere, warme appelthee 

En iedereen danste mee!  
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Woordje van het oudercomité 

 

Beste ouders, grootouders, familie en vrienden 

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023 is het weer zover! Onze helaas uitgestelde quiz zal dan opnieuw georganiseerd worden. 
Hopelijk vinden meer mensen in februari wel een gaatje in de drukke agenda om samen met ons de competitie aan te 
gaan van slimste slimmerik of beste drinker  🧠🤓 

Inschrijven kan via fatimadesmedt@hotmail.be of geef een seintje aan meester Tom.  

Even een terugblik naar afgelopen maand .. heerlijke feestmaand!  

Het bezoek van Sinterklaas en de zwarte pieten zorgde voor heel wat spanning.  Maar ook op de Mariaschool waren er 
geen stoute kinderen. Alleen maar echte dansers, danseressen, acrobaten…. Kortom… onze kinderen hebben met hun 
prachtige shows en hele mooie liedjes  Sinterklaas de dag van zijn leven bezorgd! 🎶 

Ook onze kersthappening was een succes. Gezellig, lekker eten, beetje frisjes ondanks het vuurtje…  maar we hebben 
er allemaal van genoten. De kinderen waren allemaal fier op de  prachtige werkjes die ze hebben gemaakt. Ook de 
boekenbeurs was een fijn onderdeel. Een nieuw concept, maar zeker de moeite waard. 📚 

Afgelopen weekend hebben we ook de extreme koude getrotseerd. Op de nieuwjaarsdrink van de gemeente had de 
Mariaschool ook een eigen kraampje. Allerlei lekkers was er te krijgen. Ondanks de voetbal en de vrieskou hebben we 
veel mensen blij gemaakt met onze super lekkere wafellolly’s en suikerspinnen. En ja hoor, dankzij tips van de enige 
echte Piet Huysentruyt hebben we prachtige spinnen afgeleverd…  

Het jaar zit er alweer bijna op! Bijna 2023...Weer een nieuwe kans om onze goede voornemens boven te halen en onze 
dromen waar te maken!   

Ik geef nog even het overzichtje van de evenementen van komend schooljaar door. Noteer deze data in je agenda zodat 
je zeker niets mist!  

 
 
- Quiz – vrijdag 3 februari 2023 
- Carnaval – vrijdag 17 februari 2023 
- Fluobal en fuif – zaterdag 11 maart 2023 
- Zomerfeest – zondag 25 juni 2023 
 
 

Geniet van de kerstvakantie! 

Alvast prettige eindejaarsfeesten en onze beste wensen voor het nieuwe jaar!  

Namens het oudercomité, 

Fatima De Smedt 

Voorzitter 
fatimadesmedt@hotmail.be  -  0472 97 22 36  

mailto:fatimadesmedt@hotmail.be
mailto:fatimadesmedt@hotmail.be
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Activiteitenkalender januari 2023 

 

01/01 *We zetten het jaar 2023 FEESTELIJK IN ! 
09/01 *Start van het 2de trimester, we heten al onze nieuwkomertjes in de school hartelijk  

   welkom in het klasje van juf Liesbet en juf Lotte !  
12/01 *FRUITDAG, vandaag genieten we van heerlijke appelsienen ! 
16/01 *Vanaf vandaag hebben we 2 inspecteurs op bezoek voor de DOORLICHTING van  

  onze school. Dit vraagt toch wel heel wat extra organisatie, vandaar dat we onze 
  schoolfotograaf hebben verplaatst naar 27 januari 2023 !  

17-01 *Onze kleuterschool heeft vandaag hun MILIEUDAG rond het thema ENERGIE ! 
18/01 *ZWEMMEN voor de lagere school ! (klasswimmathon voor leerjaar 3,4,5 en 6) 

*FRUITDAG, vandaag genieten we van heerlijke peren ! 
19/01 *Het 5de en 6de leerjaar krijgen vandaag een bezoek vanuit het middelbaar onderwijs  

  met name vanuit het CALASANZ-instituut te Nijlen. 
20/01 *ZWEMMEN voor de kleuters van juf Greet in het Netepark te Herentals !   

*Na schooltijd nemen we afscheid van het inspectieteam dat een weekje op bezoek  
  was in onze school ! 

22/01 *Naamopgave 1ste COMMUNIE om 10.30 uur in de kerk te Grobbendonk. 
23/01 *Het 1ste tot en met 6de leerjaar brengen vandaag een bezoekje aan 

   de gemeentelijke bibliotheek ! 
24/01 *De kleuters van juf Greet en Sigrid brengen vandaag een bezoekje aan 

  de gemeentelijke bibliotheek ! 
*Het 1ste en 2de leerjaar genieten deze voormiddag van een voorstelling rond VERKEER. 
  Deze voorstelling gaat door in de Volle Vaart. 
*Open-klasdag bij onze jongste kleuters. We stellen ons klasje open  van 9 tot 11  
  uur voor  kleuters die mogen starten op 1 februari 2023, 27 fabruari 2023,  
  17 april 2023 en 22 mei 2023.  

25/01 *Onze kleuters trekken vandaag naar de bossen van de RIMBOE. 
*FRUITDAG, vandaag genieten we van heerlijke bananen ! 
*In de namiddag kunnen de leerlingen van de leerjaren 3 en 4 vrijwillig deelnemen 
  aan een trefbaltornooi in de VESTEN. 

26/01 *Vandaag start de POËZIEWEEK ! 
27/01 * RAPPORT PERIODE 3 voor de LAGERE SCHOOL ! 

*Vandaag hebben we onze schoolfotograaf op bezoek en gaan we van al onze  
   leerlingen individuele foto’s en pasfoto’s maken ! 

30/01 *Het 5de neemt vandaag deel aan de AMERICAN GAMES. 
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