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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

1.Niet naar school 
Liggen de losse verlofdagen ver achter ons, om na het schoolfeest en voor de naderende 
toetsen even frisse zuurstof en extra energie op te doen, hebben we nog twee verlengde 
weekends.  Op 26 en 27 mei, en op 6 juni blijft iedereen thuis.  Let op: op 2 en 3 juni is er 
geen naschoolse opvang in ’t Speelal (5 en 6 zijn dan op zeeklassen).  Op 14 juni is er op het 
einde van de dag is een personeelsvergadering.  Dat betekent dat er op die dag ook geen 
naschoolse opvang is in ‘t Speelal.  In de gaten houden. 

  
2.Eindtoetsen 
Al een aantal jaren worden in het zesde leerjaar paralleltoetsen georganiseerd.  Van en in 
samenwerking met de universiteit Leuven proberen we zo de school en het leren in kaart te 
brengen.  Dit jaar is de keuze gevallen op een onderdeel Nederlands, wiskunde en wo.  Een 
leestoets, een aantal wiskundige inzichten of een nader onderzoekje rond maatschappij of 
techniek behoren tot de waarschijnlijke mogelijkheden.  We zijn vooral nieuwsgierig naar 
inhoud, aanpak en straks ook hoe goed deze inhouden hier scoren. 
We vermelden toch nog eens dat dit geen individuele controle is.  Deze toetsen komen dus 
niet op het rapport.  Het is eerder een schoolrapport.  Er wordt rekening gehouden met 
klassamenstellingen en we krijgen na de zomer een verslag dat vertelt waar we als school 
staan.  Hoe scoren we in vergelijking met gelijkaardige groepen.  Waar liggen sterktes en 
waar mag een vleugje extra aandacht aan geschonken worden.  Ook tijdens een doorlichting 
lezen inspecteurs vol belangstelling deze verslagen.  Waarmee we vooral gelukkig zijn. Geen 
reden tot paniek, wel een boeiend brokje informatie dachten we.  
 
3.Belangrijke data 
 

26 mei Hemelvaartdag 

27 mei Brugdag 

31 mei Kleine wieltjes + Graveren van fietsen 6 

1,2 en 3 juni Zeeklassen 5 en 6 

2 en 3 juni Geen opvang in ‘t Speelal 

6 juni Pinkstermaandag 

10 juni Technopolis 5 

13 juni Kennismakingsavond 2->3 

14 juni Geen opvang in ‘t Speelal 

29 juni 19.30u. Proclamatie 6 

 
 


