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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3
1. Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen mag terug opgestart worden en dat is natuurlijk heel fijn nieuws.
De zwemkalender die u bij het begin van het schooljaar gekregen heeft, zal hierdoor
wijzigen.
Vermits de kinderen van het derde leerjaar een aantal zwembeurten gemist hebben in
november, december en januari zullen zij de zwembeurten tot aan de krokusvakantie
opnemen. Op deze manier zijn er nog voldoende oefenkansen en kan ook het
diplomazwemmen afgerond worden.
Dit zijn de datums: 3/02 , 10/02 , 17/02 , 24/02
Het vierde, vijfde en zesde leerjaar zal dan na de krokusvakantie starten. In overleg
met zwembad De Wildert gaan we bekijken waar er extra zwembeurten kunnen
ingepast worden. Van zodra we dit weten, sturen we een zwemkalender voor deze
klassen door.
2. Schrijf-ze-vrij-dag
Op vrijdag 11 februari zetten meer dan 100 000 leerlingen zich in voor de rechten
van de mens. Wereldwijd zitten mensen gevangen zonder dat ze een eerlijk proces
hebben gekregen. Sommigen werden veroordeeld terwijl elk bewijs ontbrak, anderen
zonder dat ze een advocaat mochten spreken of na “bekentenissen” onder dwang.
Een oneerlijk proces is vaak geen toeval of nalatigheid. Het is een bewuste manier
voor machthebbers om tegenstanders te bestraffen, te intimideren of uit te
schakelen. En het is vanzelfsprekend een ernstige mensenrechtenschending. Op
deze Schrijf-ze-VRIJdag kruipen leerlingen van 5 en 6 in de pen voor mensen die na
een oneerlijk proces achter de tralies zijn beland.
3. Pedagogische studiedag woensdag 16/02
Zeker niet vergeten te noteren op jullie kalender… de leerlingen hebben dan een
dagje rust en de leerkrachten mogen nog eens op de schoolbanken plaatsnemen.
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4. Dikke truiendag
Het zesde VN-klimaatrapport wijst ons op de
feiten: het klimaat verandert aan een sneltempo.
Ook ons land blijft niet gespaard van de
gevolgen. Denk maar aan de overstromingsramp
van vorige zomer.
Onze school vindt het daarom belangrijk om niet
bij de pakken te blijven zitten. Wij ondernemen
actie om de uitstoot van broeikasgassen te
verlagen en om onze weerbaarheid verhogen.
En daar pakken wij op 17 februari 2022 – op
onze dikke truien – graag mee uit! Want dan is
het voor de 18e keer Dikketruiendag, een
initiatief van Departement Omgeving en MOS –
duurzame scholen, straffe scholen.
Vergeet zeker niet je trui te “pimpen” zodat we
allemaal deze mooie truien kunnen bewonderen.
5. Openklasdag 22/02
Het is wellicht geen verrassing dat we helaas ook dit jaar de openklasdag moeten
annuleren. We hopen op jullie begrip.
6. Carnaval
Op vrijdag 25 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. Er wordt op school niet geschminkt.
7. Belangrijke data
4 februari
11 februari
16 februari
17 februari
18 februari
22 februari
25 februari
28/02 - 6/03

Facultatieve verlofdag
Schrijf-ze-vrij-dag
Pedagogische studiedag
Dikke truiendag
Technopolis + Start week tegen pesten
Kleine wieltjes
Carnaval
Krokusvakantie

