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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3
1. Sponsortocht
Gelukwensen gaan naar alle stappers die symbolisch met hun voeten of via het sponsorblad
Broederlijk Delen en 12.12 de wereld een positieve richting mee uitsturen. Vrede en
rechtvaardigheid: we hebben geen woorden nodig om daar vandaag van overtuigd te
worden.
De volgende loftrompet blazen we voor jou: van de kleinste leerling tot de grootste ouder,
en alle schoolbewoners daartussen: dank omdat je op je eigen manier op het goede moment
gekozen hebt om, in deze tijden van dure energiekosten, van Klavertje 3 nog meer een
warme school te maken. Voor jouw inzet, voor jouw steuntje: driemaal hip hip hoera!
Zo duiken we het paasverlof in. Let op: zelfs met een dag extra. De schoolpoort zwaait terug
open op dinsdag 19 april.

2. Pedagogische studiedag
Op woensdag 27 april slaan de leerkrachten hun leerboeken terug open: studeren! Geen
school voor de leerlingen. Hopelijk schijnt de zon en kan je wat leuks organiseren.

3. Auteurslezing en bibbezoek 3 en 4
Op vrijdagvoormiddag 22 april geeft Mathilda Masters een lezing voor het 3de en 4de leerjaar
in het gemeenschapscentrum in Brecht. Ze schrijft kinder- en jeugdboeken in verschillende
genres. Grappige verhalen over de Keukenprins van Mocano – een jongen die in de keuken
van de gevangenis woont en allerlei avonturen beleeft - maar ook mega-interessante
weetjesboeken voor nieuwsgierige kinderen. Elk jaar komen er nieuwe boeken bij.
3 en 4 vertrekken ’s morgens met de bus en combineren de uitstap met een bezoek aan de
bib. Daar wordt de draad opnieuw opgenomen voor het uitvoeren van de Bibwijzers. Dit zijn
speelse lesjes die de kinderen gradueel in moeilijkheidsgraad opbouwend leren zoeken naar
leuke verhalen en interessante leerboeken in de bib.
- Bibwijzer 3de leerjaar: Tijdens deze zoektocht ligt de nadruk ligt op de informatieve
boeken voor de jeugd. Aan de hand van een opdrachtenboekje wordt dit aanbod
volledig bekeken. Maar we verliezen leesplezier niet uit het oog.
- Bibwijzer 4de leerjaar: Dit is een algemene zoektocht waarin alle facetten van de
bibliotheek en alle aanbod in de vraagjes aan bod komt.
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4. Buitenspeeldag
Heb je woensdag 20 april 2022 al aangeduid op je kalender? Dan is het buitenspeeldag 2022!
De gemeente Brecht voorziet op zes plekken verspreid over de verschillende deelgemeentes
een leuk extraatje om je speeldag te pimpen. Die dag hebben jullie alvast geen huiswerk!

5. Dynamoproject “Beeldenstorm – animatiefilmtraject” voor klas 3 en 4
Het project Beeldenstorm is een voortzetting van onze voorbije investeringen in kunst en
cultuur in onze school. We hebben op school enkele fundamentele uitgangspunten met
betrekking op cultuur. We streven naar een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling en
hechten niet alleen waarde aan kennisverwerving, maar ook aan attitudevorming. De
leerlingen van het 3de leerjaar volgen een initiatietraject. Ze maken kennis met het medium
via een korte instructiefase, onmiddellijk gevolgd door een praktijkopdracht waarbij ze in
subgroepen een eerste – woordloos – verhaal moeten creëren. Voor de leerlingen van het
4de leerjaar is het een vervolgtraject. De leerlingen bouwen verder op hun ervaring van het
vorige schooljaar. Opdracht is de collectieve verfilming van een gedicht. Joris Van Dael (De
Verbazing VZW) zal dit project mee begeleiden.

6. Belangrijke data
19 april
20 april
22 april
26 april
27 april
2-3-4 mei

Paasmaandag
Buitenspeeldag
Auteurslezing en bibbezoek 3 en 4
Kleine wieltjes
Pedagogische studiedag
Dynamoproject “Beeldenstorm – animatiefilmtraject” 3 en 4

