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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 
1. Alles met de bal voor 4. 

 
Op 19 februari (maandag na de vakantie) gooien de leerlingen 
van 4 hun sportieve beentjes uit in sporthal De Ring te Brecht.   
De kostprijs van € 3 zal op de rekening verschijnen. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Muziektheater voor 3-4-5-6 op 20 februari 

“Muziek voor de oren – balsem voor de ziel”… 
De Deen Hans Christian Andersen schreef de gekste  
verhalen.  ‘De standvastige Tinnen  soldaat’ is één van  
zijn bekendste.  De muziek van de Noorse componist  
Edvard Grieg ondersteunt dit verhaal en opent nog meer 
deuren van verwondering.   
Acteur en auteur Dimitri Leue brengt de woorden tot leven  
en doet de fantasie sprankelen, knetteren en vonken. Pianist 
Kiyotaka Izumi laat door middel van een vleugel de  
muzieknoten golven en trillen tot in het binnenste van uw  
binnenste en tot in het diepste van uw diepste.  
We bekijken deze voorstelling in de Singel in Antwerpen en  
dankzij het oudercomité kunnen we deze gratis aanbieden.  Een gemeende dankjewel. 

 
 
 
3. Scholenbeurs voor (5 en) 6 

 
Op dinsdagavond 20 februari wordt er in de turnzaal van 
gemeenteschool De Wissel (Hagelkruis 2a, Wuustwezel - 
parkgelegenheid op plein De Wissel of Achter d’Hovenplein) een 
scholenbeurs georganiseerd, tussen 18.00 en 21.00 uur. 
Hier zullen een 19-tal middelbare scholen uit Wuustwezel, Kalmthout, 
Essen, Stabroek, Brasschaat en Hoogstraten u meer uitleg kunnen 
geven over hun school en de richtingen die zij aanbieden. 
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4. Belangrijke data 

19 februari Alles met de bal voor 4 

20 februari Muziektheater voor 3-4-5-6 

22 februari Eerste zwemles voor 4-5-6 (om 16.15u terug op school) 

23 februari Technopolis voor 5 (zie aparte brief) 

27 februari Kleine wieltjes 

1 maart Zwemmen voor 4-5-6 

6 maart Geen opvang in ’t Speelal 

7 maart Openklasdag 

8 maart Meester op de fiets 

12 maart Medisch schooltoezicht voor 3 (op school) 

13 maart ‘Achter de muur’-project Studio Globo voor 6 

15 maart Zwemmen voor 4-5-6 

22 maart Zwemmen voor 4-5-6 

23 maart Rapport voor 3-4-5-6 

26 maart Europese Unie voor 6 

Week 26-03 Oudercontacten n.a.v. rapport 

27 maart Kleine wieltjes 

30 maart Vastenvoettocht 

 


