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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

 

1. Kermisnamiddag op 18 september 

Daar de kermis dit jaar 25 jaar bestaat, zal er een speciale editie 

zijn dit jaar. We volgen een dansinitiatie in de tent, alvast een 

dank u wel naar de organisatie toe. Na schooltijd zullen de 

kinderen die naar de kermis mogen, onder begeleiding naar de 

tent gebracht worden.  Wel verwachten we een toestemming van 

de ouders door een berichtje in het agenda van uw kind te 

plaatsen.   

Ook dit jaar zal de straat afgesloten zijn vanaf 13 uur. 

 

 

2. Verkeersweek van 18 tot 22 september 

Tijdens de verkeersweek willen we veilig en milieuvriendelijk verkeer in de kijker zetten.  

We proberen zoveel mogelijk stippen te verzamelen op Sam de Slang door fluo te dragen, 

een helm op te zetten en zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.  

Carpoolen is ook een goed idee voor kinderen die wat verder wonen. 

Even een overzichtje: 

Maandagvoormiddag: het verkeersparcours wordt  

opgesteld, alsook materialen van meester op de  

fiets.  Kinderen proberen met de fiets naar school  

te komen. 

Donderdag: fietscontrole door de politie (zie bijlage) 

Vrijdag : strapdag – we stappen of trappen naar school 

 

3. 3 en 4 trekken de natuur in 

Op maandag 25 september brengen de leerlingen van 3 en 4 een 

bezoek aan het domein De Merel in Brecht. 

We vertrekken om 8.45u. op school met de bus. Daar wachten 2 gidsen 

ons op. Ze zullen tijdens de voormiddag heel wat vertellen over het 

bos. 

Rond half 12 vertrekken we te voet terug richting school. Vergeet die 

dag zeker geen stevige wandelschoenen aan te doen. 

We brengen naast onze boekentas ook een rugzakje mee met hierin 

een koek, fruit en een gezond drankje. 

Afhankelijk van de weersverwachting, kan een regenjas ook nuttig zijn. 

 

 

 

 



14 september 2017 

GBS De Sleutelbloem                 St.-Willebrordusstr. 62              2960 Brecht                    03/663 18 24 

info@gls-overbroek.telenet.be 

www.klavertjedrie.be 

4. Kleine wieltjes op dinsdagmiddag 

Ook dit schooljaar organiseren we opnieuw maandelijks 

een “kleine-wieltjes-middag”.  Dit wil zeggen dat we per 

graad de rode speelplaats vrijmaken om ons op kleine 

wieltjes te wagen.  Deze dagen mogen de kinderen steps, 

waveboarden en rolschaatsen (met eventuele 

lichaamsbescherming) meebrengen.  Gelieve deze van 

een naam te voorzien. Deze spullen worden op eigen 

risico meegenomen. 

 

26 sept. 24 okt. 28 nov. 19 dec. 30 jan. 27 febr. 

27 maart 17 april 29 mei 19 juni   

 

5. Nabewaking 

Ondertussen zijn we al een weekje bezig en tijd om nieuwe dingen al eens onder de loep te 

leggen.  We willen de stille ruimte, wat de kinderen trouwens heel goed doen, stil houden.  

Daarom willen we vragen dat de ouders de kinderen voor 15.45 ophalen en anders aan de 

poort wachten tot de kinderen om 16.15 uur zelf naar buiten komen.   

Als leerlingen om 16.20 uur niet opgehaald zijn, zullen zij naar Stekelbees gebracht worden. 

 

 

6. Belangrijke data 

18 september Creatieve namiddag n.a.v. kermis, geen opvang in ‘t Speelal 

21 september Fietscontrole door politie 

22 september Strap-dag 

25 september Leerwandeling De Merel voor 3 en 4 

26 september Kleine wieltjes 

27 september Scholenveldloop 

29 september Pedagogische studiedag 

2 oktober Facultatieve verlofdag 
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