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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

1. Voorleesweek  
 
Deze week was het de voorleesweek. De leerlingen van het derde en vierde leerjaar 
gingen mee op voorleesreis samen met Dimitri Leue. Elke dag kregen we een 
videofragment en werd er door hem een stukje voorgelezen uit het boek 
“Appartemensen”. Zo maakten de leerlingen kennis met Bonnie op maandag. Ze had 
een missie om haar buren beter te leren kennen. De leerlingen ontdekten wie er 
woonden in de appartementen 1B en 2A op dinsdag. Dit was mevrouw Vandenende 
en de familie Al Hawasi. Ze ging verder met haar reis op woensdag. Bij appartement 
2B ruikt het altijd naar verf. Ze ontdekte hier wie L.D.V.D is. Op donderdag kwam ze 
bij appartement 3A terecht, De Boer. Zou hier een echte boer wonen? Of iemand die 
gewoon onbeleefd kan zijn? En wie is Danny met de hoofdtelefoon en de coole ketting 
aan zijn broek, die samen met zijn mama in 3B woont? Vandaag volgde dan de 
ontknoping tijdens een live sessie.  
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2. Goed gedrag, elke dag: Hoest gepast! 

 

December is een echte hoestmaand. Heel eenvoudig: 

met de koude en de mist rukken ook de hoestjes op. 

Zeker aan denken om in je elleboog te hoesten. Zo 

gewoon en zo beleefd.  

 
 
 
3. Schoolrekening klas 3 en 4 
 
De ouders van het 3de leerjaar kregen deze week 2 aparte schoolrekeningen via het 
secretariaat. Op rekening 1  staan de eventueel aangekochte drankkaarten, uitstap 
“De Merel” en voorschot voor de sportklassen. Op rekening 2 staat de 
toneelvoorstelling. In de digitale wereld is er helaas een foutje ingeslopen tijdens de 
verwerking op het secretariaat waarbij dit niet op 1 schoolrekening staat. Onze excuses 
hiervoor.  
 
Er zal op de schoolrekening van klas 3 en 4 een eerste voorschot van 35 euro 
gevraagd worden voor de sportklassen in maart.  
 
 
 
4. Belangrijke data   
 

29 november Kleine wieltjes 

1 december  Zwemmen klas 3 

2 december Geen nabewaking in ‘t Speelal  

8 december Zwemmen klas 3 

15 december Zwemmen klas 3 

16 december Winterrapport  

20 december Oudercontacten  

Kleine wieltjes 

21 december Oudercontacten 

23 december Kerstfeestje in de klassen 

Geen nabewaking in ‘t Speelal 

26 dec.-8 jan. Kerstvakantie 

 
 


