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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

1. Op volle kracht – Dikke truiendag dinsdag 9 februari 2021 
 
Het is voor iedereen een rare tijd.  
Wij kijken hoopvol uit naar het coronavaccin.  
Maar voor de klimaatopwarming is er geen vaccin.  
De remedie voor het klimaatvirus, dat zijn onze klimaatacties.  
Daarom is de slogan voor de 17de editie van Dikke truiendag:  
OP VOLLE KRACHT voor het klimaat.  
Wij kiezen ervoor om ook dit jaar aan de actie deel te nemen  
door onszelf te isoleren (lees: een dikke trui te dragen).  
Je mag dit creatief aanpakken.  
Per klas zal er een verkiezing gebeuren van  
de meest originele dikke trui.  
  

 
2. Medisch consult 6de leerjaar 

 
Afspraak was dat het CLB volgende maandag, 1 februari, langs zou komen om medisch 
onderzoek te doen bij onze zesdeklassers. 
Door de laatste (corona)ontwikkelingen en het feit dat dit onderzoek geen prioriteit is, 
heeft het CLB in samenspraak met de school beslist om dit onderzoek te verplaatsen 
naar maandagnamiddag 17 mei. 
 
 

3. Goed gedrag elke dag: rustig blijven bij conflicten  
 
Het is niet altijd makkelijk om kalm te blijven bij een conflict. De emoties staan dit vaak 
in de weg. Toch zal je zien wanneer je leert om kalm te blijven een oplossing dichterbij 
ligt dan je denkt. Hier volgen enkele tips:  
- Probeer afstand te nemen. 
- Durf je minder positieve kanten te erkennen. 
- Zeg wat je zou willen bereiken. 
- Luister naar de andere. 
- Probeer te zoeken hoe je het samen kan oplossen.  
 

4. De Vlaamse week tegen pesten 2021 
 
Van vrijdag 5 februari tot en met vrijdag 12 februari maken we duidelijk dat pesten niet 
kan. Samen roepen we opnieuw iedereen op om vier stippen op zijn of haar hand te 
zetten. Vanaf dat moment ben je besmet met het Antipestvirus en kan je het ook 
doorgeven.  
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5. Meester op de fiets op 25 februari 
 
Wegens de strenge coronamaatregelen kunnen we geen derden ontvangen op school. 
Daarom brengt "Meester op de fiets" dit jaar de materialen en lesfiches naar ons om een 
geslaagde les in fietsvaardigheid te laten doorgaan op school. Breng die dag zeker je 
fiets en helm mee.  
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6. Carnaval op school  
 
Vrijdag 12 februari organiseren we in de namiddag een carnavalsfeest. We feesten in 
bubbels. De vaste afspraken blijven: geen confetti, serpentines, oorlogs- of 
gevechtsattributen. Tijdens de middagspeeltijd (na de 2de bel van het Speelal) 
verkleden we ons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Belangrijke data 

 

29 januari Facultatieve verlofdag 

9 februari Dikke truiendag 

12 februari Carnaval 

Geen opvang in ‘t Speelal 

15 feb – 21 feb Krokusvakantie 

23 februari Kleine wieltjes 

25 februari Meester op de fiets 

3 maart  Pedagogische studiedag 

 


