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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3
1.Auteurslezing en bezoek bib voor 5 en 6
Op 9 mei neemt Erwin Claes ons vast mee in het mysterie van zijn
Team Leonardo. Hij is immers auteur van dit driedelig
avonturenboek. Ook zijn andere werken zal hij graag aan ons
voorstellen. Deze auteurslezing combineren we met een bibbezoek.
We rijden er met de fiets naartoe. Helm (kan ook van de school) en
hesje zijn aangewezen.

2.Het 6de leerjaar wordt Europa Xpert in de Hooibeekhoeve
Hoe is de Europese Unie ontstaan? Hoe werkt de
Europese Commissie? Welke lidstaten behoren (niet
meer) tot de Europese Unie? Hoe worden Europese
wetten gestemd? Op deze vragen gaat het 6e leerjaar
op 19 mei een antwoord krijgen tijdens een interactieve
Europa-les. Ze krijgen inzicht in het ontstaan van de EU,
de werking van de Europese Ministerraad en het
Europees Parlement en zullen in de rol van een minister
kruipen.
In de namiddag leidt een vrijwillige gids ons rond op het proefbedrijf de Hooibeekhoeve voor
veeteelt. De leerlingen doen best “boerderijproof” kledij aan: een dikke trui of jas en stevig
schoeisel (regenlaarzen of bottinnen) zijn aanbevolen.
Om 8.00 uur vertrekken we richting Geel. We nemen een picknick mee voor ’s middags. Als
het verkeer meezit, zullen we rond 15.45 uur terug op school zijn.
Deze uitstap komt op € 5 en zal op de rekening verschijnen.
Graag het toelatingsstrookje dat meegegeven wordt met uw leerling invullen.
3.Sponsortocht
Het was een mooie wandeling door Overbroek. Een woordje van dank aan de ouders van
Leonie, voor de fantastische ontvangst. De sponsortocht kende een opbrengst van
€ 1 190,71.
Allen, allen, allen: hartelijk dank voor de solidaire inzet!
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4.Schoolreizen
Voor zover het nog niet opgevangen of genoteerd is, zetten we graag de geplande
uitstappen op een rij.
Alle Kinderen van het 3de en 4de leerjaar gaan op 9 en 10 mei op boerderijklassen naar De
Bonte Beestenboel in Wortel.
Vijf en zes verheugen zich al om op 1, 2 en 3 juni op zeeklassen in Oostende te gaan. Ze
trekken stevige schoenen aan en nemen hun mooiste pyjama mee om onze kust te
exploreren.
5.Uitgesteld maar niet afgelast
Op 5 mei hebben we op theater Gekko ontvangen op school. Ze mochten komen en ze
waren meer dan ooit welkom. Van 3de leerjaar tot haast afzwaaiende zesdeklassers: ze
kregen allemaal een voorstelling met als insteek "pesten". Zeker om aandachtig te volgen en
om eens over na te denken hoe het niet moet of wat je best wel doet.
6.Zij aan zij
Staan wij dan netjes op een rij? Op 15 mei vieren we de feestelijke terugkeer van een
schoolfeest. Iedereen is verheugd omdat de poort van de school na enkele jaren isolatie
weer helemaal kan opengegooid worden. Dat is de bedoeling: met de goede zorgen van het
oudercomité de sfeer weer opnieuw op te snuiven. Noteer de datum. Alle kinderen worden
verwacht in de klas tussen 13.30u. en 13.45u. Om 14u. starten de optredens. Veel meer
informatie volgt.
7.Goed gedrag elke dag: gevolgen bij oplossingen bedenken
Soms komen we hetzelfde probleem iedere dag tegen en nemen we steeds weer dezelfde
beslissingen. We proberen er in alle klassen even bij stil te staan en na te denken over de
verschillende manieren waarop je met een probleem kan omgaan. We bedenken wat de
positieve en negatieve gevolgen zijn en zoeken uit welke oplossing uiteindelijk het beste zal
werken. Het proberen waard!
8. Warme oproep
Deze periode oefenen de kinderen hun voetgangers- en fietsvaardigheden door het afleggen
van een verkeerseducatieve route. Op geregelde tijdstippen gaan de kinderen samen met
hun leerkracht op de openbare weg om de vaardigheden steeds beter onder de knie te
krijgen. Op dinsdag 31 mei organiseren we een evaluatiemoment voor de fietsers (4de, 5de en
6de leerjaar) en op vrijdag 3 juni voor de voetgangers (3de leerjaar). In kleine groepjes zullen
kinderen de verkeerseducatieve route wandelen of fietsen. Onderweg worden ze
beoordeeld op hun vaardigheden en na afloop verdienen ze een verkeersdiploma. Hierop
wordt vermeld wat de kinderen al zelf kunnen, zodat u als ouder ook op de hoogte bent. Bij
deze nog een warme oproep om mee een groepje te begeleiden want dit initiatief kan enkel
succesvol doorgaan met uw hulp. U kan zich aanmelden op de brief die meekomt met uw
kind.
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9. Belangrijke data
9 en 10 mei
9 mei
15 mei
16 mei
19 mei
26 mei
27 mei
31 mei

Boerderijklassen 3 en 4
Geen opvang in ’t Speelal
Auteurslezing en bibbezoek 5 en 6
Schoolfeest
Powtoon boekbespreking 5 en 6
Europa Xpert Hooibeekhoeve 6
Hemelvaartdag
Brugdag
Kleine wieltjes + Verkeerseducatieve route 4, 5 en 6 + Graveren van fietsen 6

