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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3
1. Fluoweek
Glitter en glorie? Toch bijna. Wie opvalt in het verkeer, straalt door de veilige keuze.
Van 24 tot 28 januari hopen we de hele school nog meer te laten opvallen. Tijdens
die fluoweek tellen we iedere dag in alle klassen wie er in fluo naar school komt. Die
cijfers zetten we om in procenten die in het heerlijkste geval je klas de fluobeker
bezorgen. Meedoen!
Op 28 januari maken we eveneens die bijzondere klasfoto. Alle fluokledij mag dan
nog meer reflecteren.
2. Auteurslezingen
Helaas gaan de auteurslezingen - die allemaal in januari gepland waren - niet door.
De bibliotheek probeert die ontmoetingen later dit schooljaar toch nog mogelijk te
maken. Waarvoor we nog het best kunnen danken door zelf zo voorzichtig mogelijk
op onze gezondheid te letten.
3. Nieuw telefoonnummer
Noteer even dit nieuwe nummer van de school: 03 203 22 91.
Na een overgangsperiode waarin het vorige nog even meegaat, wordt dit het
nummer voor dringende vragen of mededelingen.
4. Natuur in de poëzie
Op 27 januari start de poëzieweek. Het thema dit jaar is natuur. Wij vinden het alvast
een mooie combinatie. André Sollie geeft al een voorzet (en dan mag er in de
klassen nog heel veel moois passeren).
Een wit konijntje, lief en zacht.
Tralala, met lange oren...
Ik wil dat het nog deze nacht
- vier witte pootjes - wordt geboren.
Een konijntje? Je vergist je, schat.
Een eekhoorn met een rode staart!
Dat hadden we toch afgesproken?
Ik wil dat je een eekhoorn baart.
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5. 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.
6. Heerlijke truien
De dikketruiendag nadert. Nu we goed verluchten, er constant ramen open staan, lijkt
het alsof het in de klassen koud is. Het is er inderdaad iets frisser. Koud is het wanneer
je in je zomers T-shirt de winter probeert te trotseren. Niet de verwarming onder de
open ramen moet hoger, wel een iets beter aangepaste kledij is een oplossing. Dat
alle kinderen (met hun ouders) graag eens goed rondkijken om mooi ingepakt in de
klas te zitten. Laat je mooie (en warme) trui zeker bewonderen.
7. Herinnering: Infoavond voor ouders van 6 (en 5)
Zoals elke jaar organiseert het CLB een infoavond om ouders de
structuur van het middelbaar onderwijs uit te leggen.
De infoavond 6de leerjaar gaat dit jaar, gezien de corona crisis,
online verlopen. Het CLB zal een live webinar organiseren
waarin ze de ouders door een powerpointpresentatie loodsen en
ook kansen geven om vragen te stellen.
Er werd een link doorgestuurd met verschillende momenten om in te schrijven.
Indien het moeilijk is om digitaal deze webinar te volgen, gelieve de school te
contacteren.
8. Belangrijke data
24-28 januari
25 januari
27 januari
4 februari
11 februari
16 februari
17 februari

Fluoweek
Kleine wieltjes
Poëzieweek
Facultatieve verlofdag
Schrijf-ze-vrij-dag
Pedagogische studiedag
Dikke truiendag

