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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 
 

1. Even herinneren voor 6 

Op dinsdagavond 30 januari is er de info-avond van het CLB rondom het middelbaar 
onderwijs. Alle betrokkenen hebben daarvoor reeds een uitnodiging ontvangen. 
 

2. Frisgroen 

 
 
 
 
“Ruil grijs voor frisgroen” is op 6 februari het 
thema van de dikketruiendag. Kom die dag 
in je mooiste, kleurrijkste, eventueel groene 
trui naar school! 

 

 

 

 

 

 

3. Vier stippen 

De schoolweek van 5 tot 9 februari is het ook extra een week tegen pesten. Het kan niet 
anders dan dat de vier stippen al opgevallen zijn. Wat willen die stippenkleurders ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeg nu zelf : als dat lukt, is die week een gigantisch succes. Doen dus, en nu reeds 
proficiat. 
 

 

4. Week rond mentale gezondheid : vr 2 feb tot vr 9 feb 

Naast de week tegen pesten zullen we deze periode ook werken aan onze mentale 
gezondheid, een gezonde geest in een gezond lichaam.  We gaan op zoek naar wat ons 
blij maakt, wat een goede vriendschap inhoudt, … 
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5. Carnaval op school 

Vrijdag 9 februari sluiten we de eerste korte periode van 
2018 af. Het zesde leerjaar bakt en serveert in de 
voormiddag wafels. In de namiddag organiseren we een 
carnavalsfeest.  De vaste afspraken blijven: geen confetti 
of oorlogsattributen. We verkleden ons onder de middag. 

 

 

 

 

6. Flitscampagne 

De voorbije maanden namen de kinderen van Klavertje 3 deel aan de Octopus 
FLITScampagne.  Deze verkeersactie heeft als doel kinderen en ouders te stimuleren om 
ook in de winter te blijven stappen en trappen met extra aandacht voor zichtbaarheid en 
veiligheid.  Op verschillende tijdstippen werden de kinderen met stempels en stickers 
beloond voor het dragen van hun fluohesje.  Op deze manier slaagden heel veel kinderen 
erin om hun stickerkaart vol te krijgen.  Bijgevoegd bij deze brief, worden de volle kaarten 
mee naar huis gegeven.    Hiermee heeft u de mogelijkheid om thuis deel te nemen aan de 
FLITSwedstrijd op de website van octopusplan, waarbij u kans maakt om een 
gepersonaliseerd FLITShesje te winnen.  Meer info kan u vinden aan de achterzijde van de 
kaart. 
Als school zijn wij ontzettend fier op het engagement dat kinderen en ouders dagdagelijks 
tonen om zichtbaar in fluo naar de school te komen en dat verdient een beloning.  Op 
vrijdag 2 februari organiseren wij als apotheose van de FLITSactie een echt fluofeest op 
school.   We roepen iedereen op om op deze dag in een opvallende fluo-outfit naar school 
te komen.  Met alle kinderen, leerkrachten en verkeersouders van Klavertje 3 komen we 
samen voor een hapje en een drankje.  Op deze manier proberen we de kinderen aan te 
zetten om het dragen van de fluohesjes blijvend vol te houden, want…  in Klavertje 3 zijn 
we veilig en op ons best… want alle kinderen dragen een fluovest! 
 

7. Welkom juf Sabine 

We willen juf Sabine Cloots verwelkomen.  Zij zal tot op het einde van het schooljaar de 

godsdienstlessen en de aanvullende uren in het 4e leerjaar op zich nemen ter vervanging 

van juf Lief Floren. 

 

8. Belangrijke data 

30 januari Kleine wieltjes 

 Info-avond CLB in GC Jan van der Noot voor 6 

2 februari Flitsfeest 

Geen zwemmen 

6 februari Dikke truiendag 

Geen opvang in ’t Speelal 

7 februari Generale repetitie grootoudersfeest groep 1, groep 3 is uitgenodigd 

8 februari  Geen zwemmen 

9 februari Geen opvang in ’t Speelal 

Carnaval en wafels bakken door 6 

 

 


