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                                                                                                        9 december 2022 

Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

De afgelopen weken heb ik veel nieuwe mensen leren kennen en heb ik mezelf 
overal mogen voorstellen. Nu stel ik me graag nog eens voor aan jullie. 

Sinds 7 november ben ik gestart als nieuwe directeur. En ik moet jullie een 
geheimpje vertellen: “Ik heb er kei veel zin in”. Het is een fantastische uitdaging om 
na mijn 20 jaar onderwijservaring, in en naast de klas, een nieuw hoofdstuk te 
starten. Jullie gaan me ongetwijfeld zien aan de schoolpoort, in de buurt of op één of 
andere vergadering! Ik vind het dan ook belangrijk om zichtbaar en aanspreekbaar te 
zijn. 

Mijn naam is Ann Van der Borght en ik ben 40 jaar. Ik woon zelf ondertussen in 
Schoten maar Brecht heeft geen geheimen voor mij. Mijn 3 kinderen zorgen er mee 
voor dat ik nog weinig echte vrije tijd heb, maar als die er toch is dan besteed ik die 
momenten graag aan mijn familie, de jeugdbeweging van mijn kinderen en af en toe 
een fijne vakantie in de bergen.  
In 2003 ben ik als leerkracht gestart. Na een hele weg afgelegd te hebben in zowel 
lagere als middelbare scholen, werkte ik tot voor kort nog als directie op een andere 
school. Toen ik de vacature zag voor deze job kriebelde er iets en heb ik geen 
seconde getwijfeld om deze uitdaging aan te gaan. Ik kijk er naar uit om samen met 
mijn enthousiast team te werken aan betekenisvol onderwijs voor iedereen.  

Na de kerstvakantie zal ik op vaste dagen aanwezig 
zijn op elke vestiging. Zo is het voor iedereen 
duidelijk wanneer ik ‘live’ aanspreekbaar ben als er 
vragen of problemen zijn. Uiteraard kunnen 
nascholingen en vergadering wel eens zorgen voor 
een aangepaste planning.  

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking en veel 
leuke momenten met de leerlingen.  
Samen maken we er een fantastisch jaar van! 
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1.Kerstfeestje  

Vrijdag 23 december houden alle klassen een kerstfeestje. Daar horen natuurlijk ook 

cadeautjes bij! De leerlingen van 6 gaan zelf creatief aan de slag en ontwerpen een 

kerstpakje voor een klasgenoot. Aan de leerlingen van 3, 4 en 5 vragen we om iets 

mee te brengen in de loop van de week van 19 december. Hou rekening met een 

richtprijs van 4 euro. Het is dus echt niet de bedoeling om meer geld uit te geven dan 

dit bedrag. Let op: je weet niet wie jouw kerstpakje zal ontvangen, zorg dus dat het 

geen ‘typisch jongens/meisjescadeau’ is. Snoep geven is ook niet de bedoeling.  

 
2. Oudercontacten 

Samen met het rapport op 16 december zal u een uitnodiging voor het oudercontact 

ontvangen. De leerkracht voorziet verschillende momenten op dinsdag 20 december 

en woensdag 21 december waarvoor u kan intekenen.   

 
3. Wensen 
Wensen naar de kerstvakantie toe... Ook dit jaar kijken we met veel belangstelling uit 

naar de creativiteit van de leerlingen. Denk eraan: liefst één zelfgemaakte wenskaart 

voor de hele klas. Die kunnen dan samen een extra sfeervolle versiering vormen. 

4. Kerstkransen voor 6 
Op donderdag 22 december laten we onze groene vingers los en maken we met de 
leerlingen van 6 kerstkransen. De groendienst zal ons van het nodige groen 
voorzien, versiering is ook aanwezig. De leerlingen brengen die dag een 
snoeischaartje mee om takjes te knippen. Vrijwillige helpende handen mogen zich 

melden via de leerlingen  
De leerlingen krijgen deze kerstkrans mee naar huis om het nog gezelliger te maken.  
Achteraf zouden we graag de strokrans (en eventueel herbruikbare versiering) terug 
recupereren. We kunnen deze immers meerdere keren gebruiken.  
 
5. Belangrijke data   
 

15 december Zwemmen klas 3 

16 december Winterrapport  

20 december Oudercontacten  

Kleine wieltjes 

21 december Oudercontacten 

22 december Kerstkransen klas 6 

23 december Kerstfeestje in de klassen 

Geen nabewaking in ‘t Speelal 

26 dec.-8 jan. Kerstvakantie 

 
 


