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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 
1. Een zoon!!! 

 

 

Papa Tom trots, mama Evi blij, buikje weg, ik erbij. 

Om een lang verhaal kort te maken… Ik ben er! 

Lars is verhuisd van mama’s buik naar papa’s armen. 

Ik weeg 4500 g en ben 53 cm! 

 

 

 
 

 
 

 

 

We wensen papa en mama een dikke proficiat en 

veel geluk en plezier met hun kleine spruit. 
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2. Herfstverlof 

Nu ligt november echt voor onze voeten, en na twee goedgevulde maanden kan een 

weekje verlof een portie rust en energie bezorgen. Geniet er allen van ! We zwaaien de 

schoolpoort opnieuw open op maandag 6 november. 

 

 

3. Kriebelaars met verlof 

De eerste twee maanden van dit schooljaar waren er enkele meldingen in verband met het 

luizenprobleem. In betreffende klassen werden de voorziene stappen gezet en opgevolgd. 

Zo’n weekje verlof zou gebruikt kunnen worden gebruikt om te controleren en te 

behandelen. Zo zouden we nadien veel rustiger kunnen starten. Grijpt iedereen even deze 

kans? 

 

 

4. 11 november: Wapenstilstand 

Een dagje vrij: naast de blijvende oorlogs-eeuw-herdenkingen  

is stilstaan bij vrede ook erg aan te raden : hoe kostbaar, hoe  

broos, hoe snel vergeten en gewoon bevonden. Een gedachte  

om het hele jaar door in ons mee te dragen. 

Die dag kan iedereen nog altijd een stap extra zetten door met 11.11.11 mee actie te 

voeren voor een rechtvaardigere wereld. Immers : geen vrede zonder rechtvaardigheid.  

 

 

5. Vlaamse Technologie Olympiade 

Donderdag  9 november testen we voor welke leerlingen 

techniek en wetenschap geen geheimen hebben.  We 

nemen deel aan de Vlaamse Technologie Olympiade.  

Een voorsmaakje kan je vinden op de website 

http://www.technologieolympiade.be/vto .  Voor deze test 

zal € 2 aangerekend worden op de schoolrekening.   

Veel succes! 

 

 

6. Boekenbeurs op 12 november  

Onze klassieker in november: op zondag 12 november van 13 u. tot 18 u. is Jeukiboek in 

de turnzaal van onze hoofdschool (Schoolplein 1) te gast met een wondere selectie boeken 

voor alle leeftijden. 

Het oudercomité Brecht voorziet de bezoekers van een smakelijke soep of een ander 

drankje. Er zijn de doorlopende boekentoneeltjes en Kris Kowlier en Christiaan Iken zullen 

graag hun nieuwe verhaal signeren.  

 

 

 

 

http://www.technologieolympiade.be/vto
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7. Meester op de fiets op 13 november 

Op maandag 13 november verwachten we de leerlingen 

zoveel mogelijk met de fiets op school.  We laten dan 

per klas onze kunstjes/fietsvaardigheid zien aan een  

professionele trainer van SVS (stichting Vlaamse 

schoolsport).  Helm en fluo zijn aangewezen. 

Hiervoor zal je € 1 op de schoolrekening zien verschijnen. 

 

 

8. Herfstkleuren 

Toch nog even, maar wel zeer graag, een bedankje voor alle 

ouders en vrienden die op een of andere wijze alweer een 

handje hebben toegestoken om de voorbije periode nog 

aangenamer en vlotter te laten verlopen voor de kinderen. 

Hartelijk dank. 

 

 

 

9. Belangrijke data 

7 november Geen opvang in ’t Speelal 

9 november STEM-olympiade voor 6 

13 november Meester op de fiets voor klas 3-4-5-6 

20 november Start voorleesweek 

23 november Theater voor 5 en 6 

Geen opvang in ’t Speelal 

28 november Kleine wieltjes 

Auteurslezing en bibbezoek voor 3 en 4 

30 november Theater voor 3 en 4 

 

 

 


