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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

1.Verrassend einde van de eerste periode 

 

Heeft iedereen een aandachtige blik op de schoolkalender van oktober geworpen? 

Voor de kinderen start de herfstvakantie immers een dag vroeger: op vrijdag 28 

oktober is er voor de leerkrachten een grote pedagogische studiedag. Hebben zij 

nadien dat weekje om te bekomen. Verlof voor de kinderen op  die vrijdag.  

 

 

2. Dag van de jeugdbeweging – Halloween – kleine wijziging 

 

Op 21 oktober vieren we ‘dag van de 

jeugdbeweging’ en mogen de kinderen in de 

outfit van hun favoriete jeugdbeweging 

komen. 

Die dag zijn ook de kinderen van groep 2 

uitgenodigd voor onze jaarlijkse volksspelen.  

Daar onze leerlingen op 28 oktober geen 

school hebben, organiseren we op 

vrijdagnamiddag 21 oktober ‘Halloweenvolksspelen’.   

Op donderdag 27 oktober vieren we dan verder Halloween en mogen de leerlingen 

reeds van ’s morgens verkleed naar school komen. Die dag organiseren we een 

filmnamiddag.   

 

                                                                                  
3. G-sport op 17 november voor 5 en 6 
 
Het ‘G-sport@school’-project gaat door in Sporthal De Ring op donderdag 17 

november. Bedoeling van het project is om de leerlingen van 5 en 6 kennis te laten 

maken met verschillende G-sporten om er zo ook meer over te leren/ontdekken. 

Voorbeelden van dergelijke sporten zijn rolstoelbasketbal, boccia, zitbadminton, torbal, 

… 5 en 6 proberen deze sporten uit. We rijden we er met de fiets naartoe. Deelname 

is volledig gratis. 
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4. 19 oktober - Bezoek aan Igean - afvalverwerking Site Noord door 6 

Na de LABO-workshop door Fostplus is 6 

momenteel bezig over afvalverwerking – 

grondstoffen – recyclage – energie…  Deze 

items komen allemaal aan bod bij ons bezoek 

aan Igean Site Noord, een 

afvalverwerkingsbedrijf die GFT+ en 

groenafval verwerkt en recycleert tot compost 

waardoor heel wat energie opgewekt wordt.  

De leerlingen doen schoenen of laarzen aan die tegen wat water en modder kunnen.  

Deze uitstap is gratis. 

 
5. Rapport 

 

Het lijkt snel: het schooljaar stapt nog wat pril met ons mee en daar is het eerste 

rapport. Toch is dit de langste reële leerperiode en we kunnen ons voorstellen dat heel 

wat ouders toch nieuwsgierig zijn naar de eerste bevindingen in de nieuwe klas. Het 

rapport wordt meegegeven op 21 oktober, samen met informatie voor een mogelijk 

oudercontact tijdens die resterende week.  

 

6. Belangrijke data   
 

17 oktober Dag van de armoede 

19 oktober Bezoek aan Igean 6 

20 oktober Zwemmen klas 3 

21 oktober Dag van de jeugdbeweging + Volksspelen met groep 2 

Rapport 1 

25 oktober Kleine wieltjes 

Oudercontacten  

26 oktober  Oudercontacten  

27 oktober  Theatervoorstelling klas 5 en 6 

Geen nabewaking  

28 oktober Pedagogische studiedag 

31 okt.-4 nov. Herfstvakantie  

10 november  Theatervoorstelling klas 3 en 4 

11 november Wapenstilstand  

17 november G-sport 5 en 6 

Zwemmen klas 3 

 

 


