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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

1. Reeds gehoord? 

 
Het kan niet anders. Alle nieuwsberichten tussen deze plek en Mars hebben het 
gemeld: vanaf maandag 22 maart tot aan het paasverlof zijn in het vijfde en zesde 
leerjaar mondmaskers verplicht. Benieuwd welke verrassende exemplaren we zullen 
kunnen bewonderen! We oefenen alvast om de eveneens verborgen mimiek vol 
verbaasde onbegrijpende uitdrukkingen toch nog te ontdekken. Een passerende geeuw 
hoeven we zo natuurlijk niet meer te bekijken. Wat er na het paasverlof gebeurt? We 
hopen dan weer nog veiliger en gezonder naar school te kunnen.  
 
 

2. Rapport 

 
Volgende vrijdag komt – bijna met een te vroege paashaas – het paasrapport mee naar 
huis. Benieuwd hoe goed iedereen de voorbije maanden zich ingezet heeft, zeker een 
compliment verdient, of toch een extra aansporing? Op diezelfde vrijdag verschijnt via 
het ouderplatform een schema om voor wie dat aangewezen vindt een afspraak te 
maken voor een oudercontact. Ouders die een gesprek wensen kunnen zich inschrijven. 
Ook ditmaal gebeurt het gesprek telefonisch of per computer. We, ouders en 
leerkrachten, worden er steeds vlotter in! 
 
 

3. Opnieuw op sponsortocht 
 

Herinneren jullie het nog? Een jaar geleden zaten we met z’n allen thuis. Onmogelijk om 
samen op tocht te gaan. Nu het ons samen, zelfs met een regelmatige hindernis of een 
persoonlijke quarantaine, toch lukt om naar school te komen, willen we deze solidaire 
traditie hernemen. Per graad, en daarin nog per klas, mogen we op 2 april gaan 
wandelen. Een apart sponsorblad bezorgt alle verdere uitleg. Een mooie daad om zo in 
het paasverlof te stappen! 
 

4. Geen schoolfeest, wel een Klavertjeswandeling 

Het gemeentebestuur heeft beslist dat het veiliger is om schoolfeesten 
niet door te laten gaan. Daarom hebben wij naar een corona-proof 
alternatief gezocht. Vanaf 13 mei tot 13 juni organiseert Klavertje 3 een 
‘Klavertjeswandeling’ die start aan Klavertje 3, groep 1 en 2 (Sint-
Willebrordusstraat 29). Geleid door de klavertjes zal je op de wandeling 
meerdere QR-codes tegenkomen waarin we onze school op een 
creatieve manier voorstellen. Hou deze periode alvast in gedachten. 
Alvast een fijne wandeling gewenst.  
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5. Opvoedingswinkel 

 
Had je niet gedacht dat opvoeden in een winkel werd aangeboden. Toch is het een 
beetje zo. De opvoedingswinkel van Zoersel, en dus het Opvoedingspunt van Brecht 
stellen zich graag nog meer voor via dit filmpje. 
https://www.youtube.com/watch?v=rw7puO_5Qhs&feature=youtu.be 
Van bang zijn in het donker, snel boos worden, driftbuien van een peuter tot misschien 
aan games verslaafde tieners…. Het zijn allemaal aanleidingen om verder te zoeken.  
Je mag altijd het Opvoedingspunt contacteren: voor een gratis, vrijblijvend, discreet 
gesprek, een luisterend oor of wat informatie. Een afspraak maken voor een gesprek, 
mailen of een belletje, het kan via:  
opvoedingspunt@brecht.be<mailto:opvoedingspunt@brecht.be of  03 633 98 98. 

 
 

6. Gadgets op school 

 

We merken de laatste weken op dat veel kinderen gadgets meebrengen naar school. 

We hebben met de kinderen de afspraak gemaakt dat dit op maandag en vrijdag mee 

op de speelplaats mag. De andere dagen laten we deze spullen thuis. 

 

 

7. Derde leerjaar: Dynamoproject  
 

Het 3de leerjaar neemt dit jaar deel aan het project “Kunstkuur” vanuit het IKO.  
Op 10,11 en 12 mei zullen de leerlingen van 3 deelnemen aan het Dynamoproject. Joris 
Van Dael van de organisatie Kidscam/ De Verbazing vzw zal dit project begeleiden. 
Gedurende 3 dagen worden de kinderen ondergedompeld in de wereld van de 
animatiefilm.  
Zo betrekken we media en andere domeinen van beeld bij dit project. Kidscam is een 
kunsteducatieve organisatie die professionele apparatuur gebruikt om met de kinderen 
animatiefilms te maken.  
Voor de begingeneriek van de animatiefilm zou men graag de kinderen zelf in beeld 
willen laten komen.  
Gelieve onderstaand strookje in te vullen en mee te geven met uw kind.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Bij deze geef ik mijn zoon/dochter ____________________________________ uit klas 3 
wel/niet de toestemming om gefilmd en gefotografeerd te worden voor het Dynamoproject.  
 
Handtekening ouders 
 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rw7puO_5Qhs&feature=youtu.be
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8. Belangrijke data 

 

26 maart Rapport 

30 maart Kleine wieltjes / Geen opvang in ‘t Speelal  / Oudercontacten 

31 maart Oudercontacten 

2 april Sponsortocht / Geen opvang in ‘t Speelal    

5 april- 18 april Paasvakantie 

21 april Buitenspeeldag 

27 april Kleine wieltjes 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


