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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 
1.Stevige start 
Op 9 januari is er geen naschoolse opvang. Niet zomaar omwille van een 
personeelsvergadering! Zeker al een extraatje in afwachting van de inspectie die de 
school in februari zal doorlichten. 
 

2.Zwemmen als ijsberen? 

Doen we voorlopig niet. Helaas is er geen warmwaterbron naast het zwembad in 
Zundert. Wat betekent dat de energiefactuur ook daar flink stijgt. De zwemtarieven 
worden per kalenderjaar geregeld.  Onvermijdelijk en nogmaals helaas: dit betekent 
dat vanaf januari een prijsaanpassing onze zwembeurten duurder zal maken. De 
kostprijs voor een zwembeurt stijgt hiermee 14,5%. Concreet betekent dit dat het 
inkomgeld stijgt van 4,5 euro naar 5,16 euro per zwembeurt/kind. 
Gelukkig betaalt ons schoolbestuur uit eigen werkingsmiddelen van de school het 

vervoer naar het zwembad en de leerlingen van het derde leerjaar betalen niets. 

Dit allemaal om te kunnen voldoen aan de maximumfactuur én ook omdat we 
zwemmen belangrijk vinden in de lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen. 
 
3.Musical  

De Hemel op stelten is een buitengewone kerstmusical van Kisi kids. Na 3 jaar 

coronastop werd deze musical ingestudeerd met de eerste communicanten van 

Brecht en Sint-Lenaarts en nog veel andere kinderen. De uitvoering is in de 

kerstvakantie, op zaterdag 7 januari om 17 uur in de Kerk van Klein Veerle.  

Iedereen is welkom. Het is een hele toffe musical! 

 
4. Belangrijke data   
 

26 dec.-8 jan. Kerstvakantie 

9 januari Geen opvang in ‘t Speelal 

12 januari Zwemmen klas 3 

19 januari Zwemmen klas 3 

23 januari American games klas 5 en 6 

26 januari Zwemmen klas 3 

27 januari Facultatieve verlofdag 

31 januari Auteurslezing Jonas Boets klas 5 en 6 

Kleine wieltjes 
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stilte 
 

vredevol 
 

gezondheid 
 

verbondenheid 
 

een warme thuis 
 

jezelf mogen zijn 
 

mededogen delen 
 

samen geduld openbaren 
 

voor leerlingen en hun ouders 
 

voor allen die de school zo dierbaar is 
 

het lijken eenvoudige woorden die 2023 maken 
 

het is een belangrijke som waarop we rekenen 
 

voor ons 
 

allen een 
 

wereld groot 
 

 


