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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

1. Spreken over de oorlog? 
 

In de klas, of thuis, kan het niet anders of de actualiteit zal ter sprake komen. Wat doen we 
best? Wat vermijden we liever? Enkele tips voor ons allen.  

Een goed vertrekpunt is zeker de kinderen hun vragen laten stellen. Wat willen ze juist weten? 
Dat verschilt natuurlijk erg naargelang hun leeftijd. Overdonder ze niet met wat ze nog niet 
bezighoudt: daarom is het dubbel belangrijk om ze eerst aan het woord te laten. 

Zelf zo goed en juist mogelijk op de hoogte zijn, is een voorwaarde. Vertel feiten en grote 
lijnen. Zoek geen sensatie. Er gebeuren gruwelijke dingen en je kan zeker zeggen dat het heel 
erg is. We helpen niet door schrik te bezorgen. Nuanceer: ook in Rusland is er veel moedig 
protest. Zeg dus niet dat “alle” Russen dezelfde daden begaan. Voor wat je niet weet, verwijs 
je naar een ander, of ga je op zoek. Niemand hoeft alles te weten. 

Verwijs naar de afstand die er is. Geef realistische hoop. Op de speelplaats zijn er vaak ook 
onaangenaam veel conflicten. We blijven mensen, groot en klein, en onze opdracht blijft om 
tot bij begrip en wijsheid te geraken om problemen op te lossen. Dat is niet eenvoudig in het 
klein en zeker niet in het groot. Zeg daarom dat spreken altijd mogelijk en uiterst belangrijk 
blijft. 

 

2. Goed gedrag elke dag: een probleem duidelijk krijgen 

Deze maand gaan we bij sociale vaardigheden met de kinderen op zoek naar handvaten om 
een probleem duidelijk te krijgen. We krijgen allemaal ongetwijfeld regelmatig te maken met 
bepaalde problemen. Belangrijk alvorens we dit kunnen oplossen, is duidelijk in beeld krijgen 
wat er nu net fout loopt. Eens dit duidelijk is, kunnen we samen naar oplossingen zoeken. 
We willen toch nog eens duidelijk in de verf zetten dat het belangrijk is dat we allemaal 
verdraagzaam zijn. We reageren allemaal wel eens heftig… Dit zorgt er op zijn beurt voor dat 
er meer frustratie is … we vinden dat zo jammer. We hopen dat iedereen respect heeft voor 
een ander en verdraagzaam is. Succes!  
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3. Corona op school 
 
Vanaf 7 maart leven we in code geel. Nogmaals van harte dank: zonder alle voorzichtigheid 
die we samen gedragen en gerealiseerd hebben zouden we nog lang niet zo ver zijn. 
Mondmaskers hoeven op school niet meer, bezoekers zijn weer welkom. Het uitgangspunt 
blijft veiligheid: ventileren en verluchten blijven we doen, wie ziek is zal toch even thuis 
moeten blijven. Afstand houden aan de poort en binnen de school verdient aandacht. Aan 
bezoekers vragen we om binnen de school een mondmasker te dragen. Letten we daar 
samen op? 
Wat heeft dat met een traktatie te maken? Heel veel. Tijdens de hele coronaperiode 
mochten alleen voorverpakte traktaties. Omdat dat niet meer moet, roepen we iedereen 
terug op om al je baktalenten bot te vieren. Graag zien we opnieuw die heerlijke, 
zelfgebakken eenvoudige maar o zo lekkere cake terug verschijnen. Liever terug samen met 
heel de klas delen dat te overdrijven met alles en nog wat. De attentie voor de verjaardag 
telt, en mag zeker weer gewoon lekker zijn. 
 
 
 

4. Oudercontacten op school 
 

Nog even en dan is daar het paasrapport. Heerlijk! Nog meer omdat – met enkele 
veiligheden die we inbouwen – de oudercontacten opnieuw op school mogelijk zijn. Kan je 
echt zien wat je hoort! Een uitnodiging volgt weldra. 
 
 

5. Rechtzetting inhaalbeurt zwemmen 
 
Op een vorige nieuwsbrief werd gecommuniceerd dat op 19/05 een inhaalbeurt zwemmen 
zou gaan naar 3, 5 en 6 maar die beurt gaat naar 3, 4 en 5.  
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6. Meerdaagse schoolreizen 
 

Nu we in code geel vertoeven, durven we al uitkijken naar de meerdaagse schoolreizen.   

De boerderijklassen van 3 en 4 zullen € 80 bedragen, de zeeklassen van 5 en 6 zijn geraamd 

op ongeveer € 120.  

Om de kosten wat te spreiden, vragen we u een voorschot van € 50 cash mee te geven met 

uw zoon of dochter voor 1 april.      

Boerderijklassen 3 en 4 op 9 - 10 mei 2022 
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Kan u het toelatingsstrookje dat uw kind meekreeg invullen a.u.b.? 

 

 

 

7. Belangrijke data 
 

25 maart Lenterapport 

29 maart Kleine wieltjes 

29-30 maart Oudercontacten 

1 april Sponsortocht 
Geen opvang in ‘t Speelal 

4-18 april Paasvakantie 

 
 
 
 


