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                                                                                                        20 januari 2023 

Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 
1. Onze kalender 
 
We kunnen nu meedelen dat een extra pedagogische studiedag vastgelegd is op 26 
april. Misschien verstandig en voorzichtig om dat zeker bij in je agenda te noteren. 
 
Wat reeds lang bekend is, maar niet te vergeten: op 27 januari geniet je thuis van 
een facultatieve verlofdag. Woensdag 1 februari is dan weer een pedagogische 
studiedag waarbij de leerlingen ook kunnen genieten van een dagje rust.  
 

2. Goed gedrag elke dag: Aardig zijn 
 
Valt het niet altijd op: toch proberen we voortdurend het gedrag in goede 
banen te leiden. En het is nodig om hierbij te helpen, af en toe een grens 
te stellen, en vooral de kans te geven om in deze noodzakelijke groei 
volgende stappen te zetten. Nog eens extra in de aandacht plaatsen we 
het naleven van afspraken en de noodzakelijke omgang met elkaar. Zorg 
ervoor dat regels geen aanleiding zijn voor commentaren en probeer door je gedrag 
een pluim te verdienen. Geef een compliment in plaats van commentaar. Ook de 
leerkrachten doen dat liever.    
 
3. Poëzieweek: vriendschap  

Op 26 januari start de poëzieweek. Het thema is vriendschap: vrienden steunen, 
lachen, luisteren, beleven, inspireren. Vrienden zijn een essentieel deel van wie we 
zijn en worden. Ook poëzie kan je vriend zijn. Gedichten helpen ons om vreugde en 
verdriet te delen, om die gevoelens een plaats te geven waarvoor je zelf geen 
woorden hebt. Poëzieweek 2023 viert de vriendschap in al zijn facetten: de 
vriendschap met de buren in de straat of met 
pennenvrienden ver weg, de vriendschap van lang 
geleden of van vorige week op een zonnig terras. De 
vriendschap tussen oud en jong en met alle kleuren 
van de regenboog. 
Poëzie maakt belangrijke momenten tastbaar en 
alledaagse momenten kostbaar. 

De auteurs die dit jaar het Poëziegeschenk schrijven, belichamen het thema 
vriendschap op verschillende manieren. Niet alleen koesteren ze een literaire 
vriendschap over de grenzen heen, de Nederlandse Hester Knibbe en de Vlaamse 
Miriam Van hee, zijn ook in het dagelijks leven al decennialang ‘besties’. 
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4. American games voor 5 en 6 
Zowel 5 als 6 zullen op maandag 23 januari in de 
voormiddag deelnemen aan de American Games. Hierbij 
maken we kennis met Amerikaanse spelen.  Deze 
sportactiviteit wordt in sporthal De Ring georganiseerd.  We 
rijden er met de fiets naartoe.  We brengen die dag een 
rugzak mee met drankje en tussendoortje en dragen fluo en 
helm.  Daar het in de namiddag levensbeschouwing is, 
kunnen we onze boekentas voor een keertje thuis laten. 
Om 9 uur start de activiteit, daarom dat we de leerlingen om 
8.25 uur op school verwachten.   De prijs van € 3 zal op de 
rekening verschijnen.   

 

5. Dikke Truiendag – 9 februari 
 
Dikke truiendag wordt #iktrekhetmijaan want wat we kunnen doen voor het klimaat, 
gaat zoveel verder dan een dikke trui aantrekken en de verwarming lager zetten. 
Stijgende energieprijzen, lange periodes van droogte, overstromingen… tonen ons 
dat we het anders moeten aanpakken. Steeds meer mensen zetten zich daarom in 
voor een gezonder klimaat. En dat mag gezien worden!  
 
6. Belangrijke data   

23 januari American games klas 5 en 6 

26 januari Zwemmen klas 3 

Start Poëzieweek  

27 januari Facultatieve verlofdag 

31 januari Auteurslezing Jonas Boets klas 5 en 6 

Kleine wieltjes 

1 februari Pedagogische studiedag 

2 februari  Zwemmen klas 3 

3 februari Schrijf-ze-VRIJ-dag klas 5 en 6 

7 februari Studio Globo inleefatelier Congo klas 6 

9 februari Dikke truiendag 

10 februari Start week tegen pesten  

15 februari Generale repetitie grootouderfeest kleuters  

16 februari Auteurslezing + Bib bezoek klas 3 en 4 

17 februari Carnaval, geen opvang in ’t Speelal   

20-24 februari Krokusvakantie  

28 februari Kleine wieltjes 

1 maart Pedagogische studiedag 

7 maart Openklasdag 

 
 

 


