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Beste ouders, 

 

Na een kurkdroge, hete zomer zijn we met z’n allen weer helemaal klaar om met volle moed 

het nieuwe schooljaar aan te vatten. We zijn blij dat we alle kinderen weer mogen ontvangen 

en in de grote vakantie zijn we er in geslaagd om onze school een nieuwe blikvanger te 

schenken, onze schoolbibliotheek. Een welgemeend woord van dank aan alle helpers die dit 

mee hielpen realiseren en in het bijzonder aan Stijn Verwerft voor zijn verfijnde zaag-, vijs- 

en boorwerk! Wat verder in dit meeleefblaadje kan je trouwens wat foto’s bekijken van de 

nieuwe en herstelde zaken op school… 

  

Ook WIJSNEUS is na een deugddoende vakantie weer klaar om onze kinderen mee op 

sleeptouw te nemen op het terrein van de leef- en leerhoudingen. Net zoals de vorige jaren zal 

hij onze kinderen maandelijks een werkpunt geven waar ze extra op moeten letten. Dit zal 

gebeuren in de polyvalente zaal van onze school, waar de kinderen van de lagere school uitleg 

zullen krijgen bij het nieuwe meeleefblaadje… 

Ook zijn milieuwerkpunt blijft een vast item waarmee hij kinderen op weg wil zetten om later 

bewuste gebruikers van onze planeet te worden… 

Vanaf de maand oktober zal door Wijsneus ook de nodige aandacht besteed worden aan 

belangrijke verkeersitems zodat onze leerlingen ook daar de nodige tips kunnen opsteken. 

Ook TOPSPEL zal dit schooljaar weer door WIJSNEUS worden begeleid, zodat iedereen 

gemotiveerd wordt en blijft gedurende het ganse schooljaar om een 3-sterrenklas te worden. 

   

Ook onze juffen zullen de leef- en leerhoudingen van onze kinderen blijven opvolgen via het  

rapport. Daarnaast zal ook het sportrapport telkens weer worden geïntegreerd bij elke leerling 

van de lagere school.  

 

Onze kleuterleidsters zetten dit schooljaar hun nieuwe observatiemethode van de kleuters 

voort en zullen met hun oudercontacten weer mee aansluiten bij de lagere school zodat jullie 

niet al te lang hoeven te wachten op informatie over de vorderingen van uw kind. Ook de 

schoolbrochure werd volledig aangepast voor het nieuwe schooljaar.  U merkt het, we hebben 

in de vakantie zeker niet stilgezeten…  

 

Voor we afsluiten willen we jullie echter allen graag een prettig en leerrijk schooljaar 

toewensen waarbij we hopen op een prima samenwerking tussen leerkrachten, kinderen en 

ouders. Een school en een leuk schooljaar maak je immers samen!!!  
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WIJSNEUS WIJSNEUS ZEGT: AANDACHTSPUNT VAN DE MAAND: SEPTEMBER 

 

REGLEMENT IS REGLEMENT ! 

 

Waar mensen samen leven en werken zijn regels en afspraken nodig. Ook een school is hierop 

geen uitzondering. Zoals duidelijk uit ons opvoedingsproject blijkt, willen we een school zijn 

die de kinderen voorbereid om later actief deel te nemen aan een meer rechtvaardige 

samenleving. De school is hiervoor het ideale oefenterrein. Met het oprichten van de 

leerlingenraad zullen de kinderen immers uitgenodigd worden om mee te gaan nadenken over 

de regels en afspraken die in de school gelden. Dit recht brengt tegelijkertijd ook een plicht 

met zich mee. De leerlingen zullen immers mee verantwoordelijk gesteld worden voor het 

naleven van de gemaakte afspraken en regels. Ze zullen ook zelf maatregelen moeten nemen 

als gemaakte afspraken niet gerespecteerd worden… Op die manier willen we ze allen meer 

inzicht geven in:  

    Het belang van regels en afspraken. 

 De noodzaak dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken en regels 

houdt.              

 De noodzaak van maatregelen indien regels verbroken worden. 

 Het functioneren van een gemeenschap dankzij die regels en afspraken 

 

Als milieuwerkpunt had WIJSNEUS deze maand aan het volgende gedacht: 

Zonder auto naar school 

Hoe ga jij naar school? Met de fiets? Te voet?  

Of brengt je papa of mama je met de wagen naar school?  

Zo kunnen ze meteen doorrijden naar hun werk. En jij hoeft niet nat van de regen in de klas te 

zitten. Bovendien is het met de fiets veel te gevaarlijk.... met al die auto’s op de weg...  

Juist? Wat doen we eraan?  

We rijden deze maand met de fiets naar school. Of we gaan te voet. Kan je niet samen naar 

school met vriendjes uit je buurt? Op die manier maken we de schoolomgeving een pak 

veiliger en werken we met z’n allen aan onze gezondheid !  

Meester Tom heeft enkele jaren geleden voor de nodige fietsrekken gezorgd in de Bergstraat, 

zodat sportieve ouders hun fietsen kunnen wegstallen zonder de doorgang voor de leerlingen 

te belemmeren. Gebruik ze a.u.b. !  

 



 

 

 WOENSDAG = FRUITDAG: 

 
 

Inderdaad, woensdag blijft ook dit schooljaar onze fruitdag. Wegens het succes van de 

fruitdagen van vorige schooljaren, heeft het oudercomité besloten om ook dit schooljaar 

verder te gaan met dit initiatief.  

Concreet betekent dit dat we op woensdag 7 september 2022 kunnen genieten van een heerlijk 

stuk fruit. We starten met opzet met een stuk fruit waar niet te veel werk aan is, aangezien we 

natuurlijk weer op zoek zijn naar mama’s, papa’s, oma’s en opa’s die bereid zijn om op 

woensdagvoormiddag om 9.30 uur het fruit te komen “klaarmaken” voor onze leerlingen. Dit 

zal CORONAPROOF gebeuren in het kikoenlokaal van onze school. Kandidaten mogen zich 

persoonlijk of telefonisch (0497/ 80 60 66 of 014 /51 29 29) melden bij meester Tom.  

Indien je jouw naam opgeeft hoef je niet wekelijks aanwezig te zijn, er zijn ook mensen die 

zich melden om bijvoorbeeld om de 14 dagen aanwezig te zijn. Ook zij zijn natuurlijk van 

harte welkom.  

 

 

 

 

Vreugde & Verdriet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            
 

 

 
 

Beste ouders, grootouders, familie en vrienden, 

 

Wat een zalige vakantie was dat!  

 

Hopelijk hebben jullie ook genoten van het mooie weer en van een deugddoende vakantie. 

Het zal weer wat aanpassen zijn, want helaas vliegt de tijd en staat september alweer voor de 

deur. Weer bokes maken, op tijd in bed en helaas ook op tijd uit bed, huiswerk maken... Het 

hoort er allemaal bij.  

 

Maar uiteraard valt er ook veel leuks te beleven op school en zal het oudercomité ook dit jaar 

weer alles op alles zetten om er een fijn schooljaar van te maken.  

 

Ons team zal vanaf dit schooljaar ook op extra steun kunnen rekenen! Wij verwelkomen van 

harte Linde Stegen, mama van Merel (2e leerjaar) en van Fleur (6e leerjaar) en Annerose 

Pauwels, mama van Beatrice (2e leerjaar) en Alexander (4e leerjaar) Wij zijn heel blij met 

jullie komst! We kijken ernaar uit om er samen een leuk jaar van te maken.  

 

Indien er mensen interesse hebben om ook aan te sluiten bij het oudercomité, dan mag je altijd 

een seintje geven. Als je enkel zin hebt om bij 1 of meerdere evenementen te helpen, kan je je 

altijd aansluiten bij de “Helpers van het oudercomité”. Hoe meer helpers, hoe liever! Veel 

helpende handen maken licht werk! Bij interesse mag je je telefoonnummer doorgeven, dan 

kan je de andere helpers in het WhatsApp-groepje vergezellen. Beslis je liever last minute of 

je wil helpen, dat kan ook, want we zullen opnieuw een helpersformulier doorsturen bij de 

organisatie van een evenement.  

 

Zoals de meeste mensen al weten, hebben we afgelopen jaar vooral gewerkt om een echte 

schoolbibliotheek uit te werken. Het resultaat mag er zeker zijn. Op 23 september zal er dan 

ook een officiële opening volgen. De heel nieuwsgierigen onder ons, konden op maandag 29 

augustus reeds een kijkje nemen tijdens de openklasdag.  

 

Ik maak van de gelegenheid ook graag gebruik om de kluspapa’s te bedanken die tijdens de 

vakantie enkele zaken in orde gemaakt hebben! Dikke merci daarvoor! 

 



 

 

Ik geef alvast het overzichtje van de evenementen van komend schooljaar door. Noteer deze 

data in je agenda zodat je zeker niets mist! Laat ons hopen dat we alles op een normale 

manier, zonder beperkingen, kunnen organiseren! 

 

- Foto’s kalender – vrijdag 9 september 2022 (niet op dinsdag) 

- herfstverkoop – start 26 september  tot 12 oktober 2022 

- afhaal herfstverkoop – zaterdag 22 oktober 2022 

- Quiz – zaterdag 19 november 2022 

- Sinterklaas – vrijdag 2 december 2022 

- Kersthappening – zaterdag 10 december 2022 

- Carnaval – vrijdag 17 februari 2023 

- fluobal en fuif – zaterdag 11 maart 2023 

- Zomerfeest – zondag 25 juni 2023 

 

Als laatste wensen we jullie allen een fijne start van het nieuwe schooljaar toe! 

 

Namens het oudercomité, 

 

Fatima De Smedt 

Voorzitter 

fatimadesmedt@hotmail.be  -  0472 97 22 36 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 

 

 

 

 

01-09-2022 *Start van het nieuwe schooljaar. 

05-09-2022 *Ouderavond voor de lagere school! Deze start om 19.30 uur in 

  de polyvalente zaal, nadien wordt deze door de klasjuf verdergezet in  

  de klas van je kind ! 

07-09-2022 *Brief kalenderverkoop gaat vandaag met de kinderen mee. 

*FRUITDAG: We proeven van heerlijke bananen ! 

08-09-2022 *De kleuters van juf Greet brengen vandaag een bezoekje aan de  

  sapmobiel ! 

*Ouderavond voor de kleuters ! Deze start om 19.30 uur in 

  de polyvalente zaal, nadien wordt deze door de klasjuf verdergezet in  

  de klas van je kind ! 

09-09-2022 *Trekken van de foto’s voor de kalender van het oudercomité. 

13-09-2022 *Onze kinderen genieten tijdens de speeltijd van een initiatie  

  KORFBAL ! 

14-09-2022 *FRUITDAG: We proeven van heerlijke meloenen. 

*Vandaag sluiten we de kalenderverkoop af ! 

*ZWEMMEN voor de LAGERE SCHOOL ! 

15-09-2022 *Vandaag komt de politie langs voor de fietsencontrole van leerjaar  

   4, 5 en 6 ! 

16-09-2022 *STRAPDAG: Vandaag komen we zo veel mogelijk te voet en met  

  de fiets naar school. Deze dag past zeker ook bij het   

  project “START BIKE TO SCHOOL ”, waarbij we onze kinderen  

  zoveel mogelijk blijven stimuleren om op een gezonde, sportieve  

  wijze naar school te komen ! Meer info volgt in dit meeleefblaadje!  

*VANDAAG worden de KLASFOTO’S getrokken van alle klassen! 

19-09-2022 *De kinderen van de lagere school bezoeken vandaag de gemeentelijke 

  bibliotheek ! 

20-09-2022 *De kleuters van juf Sigrid en juf Greet bezoeken vandaag de  

  gemeentelijke bibliotheek ! 

21-09-2022 *De kleuterschool trekt naar de bossen van de RIMBOE. 

*FRUITDAG: We proeven van heerlijke peren. 

23-09-2022 *OFFICIËLE OPENING van de SCHOOLBIBLIOTHEEK ! 

26-09-2022 *Start van de HERFSTVERKOOP van het OUDERCOMITE ! 

28-09-2022 * FRUITDAG: We proeven van heerlijke kiwi’s. 

30-09-2022 *Om 13.30 uur verzorgt de lagere school een misviering in de kerk van  

  Grobbendonk om de start van het nieuwe schooljaar te vieren ! 

03-10-2022 *LOKALE VERLOFDAG !!! 
 

 

 



 

 

 
 

STUDIETOELAGE  
 

Wat voor 2022-2023?  

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige 

schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 

2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De 

afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het 

hoger onderwijs. 

Wat wil dit zeggen? 

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je een 

hbo5-opleiding verpleegkunde? 

*Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling 

Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler 

van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 

*Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op 

www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. 
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Wat is er opgefrist en nieuw in de Mariaschool ?: 

 
Nieuwigheden voor het schooljaar 2022-2023: 

 

- Alle palen en het schilderwerk op de grond (speelplaats) kreeg een nieuwe laag 

verf. 

- Nieuw laagje verf voor het rode en blauwe huisje ! 

- Een nieuwe tafeltennistafel werd voorzien ! 

- Onze schoolbibliotheek werd afgewerkt ! 

- Een nieuw leeshoekje in de poppenkastklas kreeg vorm ! 

- We hebben een schoolbord op wieltjes voorzien voor outdoor-teaching ! 

 

 

DIT DANKZIJ DE INZET VAN DE LERAREN, HET OUDERCOMITE, MAAR 

ZEKER EN VAST OOK DOOR HET SUPER WERK VAN ONZE KLUSPAPA’S ! 

HARTELIJK DANK DAARVOOR ALLEMAAL ! 

 

       
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

Een kijkje achter de schermen van De Boekentuin 
 

   
 

                                            
 

    
 

 

Dank aan alle helpende handen! 
 

 

 



 

 

 
 

 


