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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

 

1. De eerste schooldag 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en we zijn blij iedereen gezond en wel (terug) te zien. 

We verwelkomen speciaal alle leerlingen van het 3e leerjaar en hun ouders. We hopen dat 

zij zich snel thuis zullen voelen. 

 

2. Alle ouders van harte uitgenodigd…  

Wij nodigen alle ouders uit op de jaarlijkse informatieavond op dinsdag 11 september om  
19.30u.  Let op : we beginnen dadelijk in de klassen.  De leerkrachten vertellen er over de 

krachtlijnen en de klaswerking.  

 

3. Veilig naar school 

Op 3 september gaan heel wat kinderen en jongeren opnieuw naar 

school. Dat is niet zonder risico. September is één van de meest 

verkeersonveilige maanden voor kinderen.  Daarom enkele tips… 

Bespreek samen met uw kind de veiligste route van en naar de school. 

Brengt u uw kind met de wagen naar school, tracht dan zelf als ouder het 

goede voorbeeld te geven en parkeer uw wagen aan de school 

reglementair (de ‘kiss- en ridezone’ is geen parkeerplaats…).  Ook hopen wij dat u gebruik 

maakt van de voetgangerslichten en het zebrapad en dat de kinderen steeds hun fluohesje 

dragen om naar school te komen en naar huis te gaan. 

 

4. Heide voor 6 

Op woensdag 12 september trekken we er op uit om de heide 

met haar typische planten en dieren te bewonderen op het Groot 

Schietveld.   We fietsen naar de heide en dragen een lange 

broek en trui of t-shirt met lange mouwen.  We smeren ons in 

tegen de insecten en willen ook vragen om na school aandachtig 

te zijn voor een eventuele tekenbeet.  

 

 

5. MOS, koekendozen en drinkbussen 

Een MOS-school?  Dat betekent dat wij op school actief meewerken  

aan een gezond milieu voor iedereen. Dat doen we onder andere  

door het vermijden van afval. Daarom vragen we met aandrang om  

geen brikjes, blikjes of aluminiumfolie mee te geven. Er bestaan  

milieuvriendelijke alternatieven die geen aanslag plegen op uw  

portemonnee.  
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6. Foto’s voor verjaardagskalender OCSO 

Op 5 september wordt door het oudercomité een foto gemaakt van alle kinderen van 
Klavertje 3.  Hier vind je verder deze nieuwsbrief de nodige informatie en inschrijvingen. 

 

 

7. Kinderopvang en huiswerk: hoe verder? 

Ook dit jaar zal er een stille ruimte voorzien worden na school, tot 16.15 

uur.  Om 15.30 gaan deze kinderen een kwartiertje uitblazen op de 

speelplaats, om daarna naar de stille ruimte in ’t Speelal te gaan.  Dat 

moet zijn wat de naam al verkondigt: daar kunnen leerlingen in stilte 

oefenen, leren, lezen, dromen,... als het maar in stilte is. 

Taken en lessen: er moet onvermijdelijk en noodzakelijk nog wat 

herhaald of geautomatiseerd worden. Daar delen we - school en 

ouders - een verantwoordelijkheid.   

Om 16.15 uur gaan de kinderen die nog niet opgehaald werden, naar Stekelbees.  Op 

woensdagmiddag is er toezicht door de leerkrachten tot 12.30 uur.  Stekelbees richt een 

taxi-bus in naar Brecht voor de opvang op woensdagmiddag. 

 

Volgende dagen zal er geen nabewaking door de school georganiseerd zijn van 15.45 tot 

16.15 uur in ’t Speelal, Stekelbees is wel aanwezig: 

17 september 2018   23 oktober 2018  

26 oktober 2018   16 november 2018    

20 november 2018   21 december 2018    

14 januari 2019   5 februari 2019 

1 maart 2019    5 april 2019     

4 juni 2019    18 juni 2019 

   

’s Morgens gaat de school om 7.50 uur open, indien uw kind eerder op school aankomt, zal 

het eerst opgevangen worden in de kinderopvang.   

 

 

8. Niet  vergeten… 

Elke woensdag houden we fruitdag. Dat betekent dat  

tijdens de pauze uitsluitend fruit mag gegeten worden.  

De koeken blijven in de boekentas. 

De kans is groot dat het stuk (of de stukjes) fruit al in een  

doosje worden meegegeven. Dit jaar willen we ook vragen om de koek van de andere 

dagen ook in een doosje (voorzien van naam) te stoppen.  Zo hopen we dat de papiertjes 

op de speelplaats nihil worden.  Dus vanaf nu geen papiertjes meer bij in de doosjes of 

boekentas. Alleen de hapklare koek. Mooi zo. 

 

 

9. Afwezigheden  

Als uw kind afwezig is, gelieve de school te verwittigen voor aanvang van de lessen. 
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De aan- en afwezigheden van uw kind worden zorgvuldig genoteerd in een 

aanwezigheidsregister door de klasleerkracht. Afhankelijk van de reden van afwezigheid 

(ziekte gewettigd door de ouders –max. 4x per jaar voor max. 3 opeenvolgende dagen; 

ziekte gewettigd door een doktersbriefje; afwezigheden van rechtswege e.d.) wordt daar 

een code aan gekoppeld. De school dient  de afwezigheden van de kinderen door te geven 

aan het departement onderwijs. 

Het is dus belangrijk dat afwezigheidsbriefjes zo snel mogelijk worden bezorgd zodat wij 

correcte gegevens kunnen doorgeven. 

Het is niet zo dat de school de ouders onmiddellijk opbelt als uw kind bij aanvang van de 

lessen afwezig is. In tegenstelling tot het secundair onderwijs doen we dit niet in het 

basisonderwijs.  

 

 

10. Turnen en zwemmen… 

Graag vragen wij u ouders de turnkledij en turnpantoffels van uw kind van naam te voorzien. 

Wij verwachten dat alle kinderen turnpantoffels of sportschoenen met kleurvaste zolen (dit 

voor veiligheid en verzekering) hebben.  Deze schoenen blijven op school, een over en 

weer naar huis geeft alleen maar frustratie als kinderen ze niet bijhebben en … zonder 

schoenen, geen LO. 

In bijlage vindt u het zwemrooster voor het hele schooljaar.  

De prijs voor een zwemles bedraagt € 3,70.  De eindtermen worden  

gemiddeld bereikt in het 3e leerjaar.  Daarom kiezen wij ervoor om het  

3de leerjaar gratis te laten zwemmen. 

Gelieve het zwemgerief in een zwemzakje mee te geven.  In de  

zwemtas steekt u een zwembroekje of een zwempak, een grote en  

een kleine handdoek (om op te staan) en eventueel een droge koek. 

Wilt u ervoor zorgen dat de spullen van uw kind getekend zijn? 

Omwille van hygiënische redenen raden we aan om de zwembroekjes nog niet van  

’s morgens aan te doen, maar in de zwemtas te steken. 

De leerlingen krijgen een zwemles van een half uur en daarna nog een tiental minuten vrij 

spel.  Dit gebeurt telkens onder toezicht van ervaren zweminstructeurs. 

De leerlingen zullen rond 16.20-16.25 uur terug op school arriveren. 

 

 

11. Wie doet wat in onze school? 

3de leerjaar    meester Tom 

4de leerjaar    juf Nadia 

5de leerjaar    juf Evelien 

6de leerjaar    juf Lief en juf Martine 

Turnen    meester Yannick en meester Jens 

Katholieke godsdienst  juf Martine 

Zedenleer    juf Kim 

Vestigingsplaatscoördinator juf Nadia 

Zorgcoördinator   juf Sofie – juf Laura 
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Logistiek directeur   mr. Stef Lambrechts 

Schoolhoofd     mevr. Annemie Suy  

Secretariaat     Martine Peeters 

 

 

12. Voor wie blijft ineten… 

Ook dit schooljaar behouden we  een systeem van drankkaarten.  Op een kaart staan 10 

beurten.  Er is een drankkaart voor melk, water, koffie of thee aan € 3,50, een kaart voor 

chocomelk aan € 4,50 en een kaart voor fruitsap aan € 5.  U hoeft geen geld mee te geven, 

de kaarten worden betaald via de schoolrekening.  

Voor de aankoop van melkproducten bestaat er een subsidieregeling waarbij er door het 

Ministerie van Landbouw een subsidie wordt gegeven per liter melk door kinderen op 

school verbruikt. 

 

 

13. Schoolgaande jeuk… 

Om te voorkomen dat we op school een luizenprobleem krijgen, vragen we de 

medewerking van alle ouders. Het is belangrijk dat iedereen bij de start van elke 

schoolperiode, dus na elke vakantie, zijn of haar kind grondig nakijkt op luizen.  Alleen door 

alert te blijven en regelmatig te controleren, kunnen we luizen buiten de school houden.  

Dank voor uw medewerking. 

 

 

14. Schoolverzekering 

Onze verzekeringsmaatschappij is Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. 

Onze leerlingen zijn verzekerd tegen LICHAMELIJK letsel 

 -op school: voor alle schoolactiviteiten 

 -buiten de school: voor alle activiteiten onder toezicht 

-voor ongevallen die gebeuren op de normale weg en binnen de normale tijd van en    

 naar de school   

Materiële schade (fietsen, kleding,…) is niet gedekt. 

 

Toch willen we wijzen op twee bijkomende elementen: 

-de kosten voor tanden worden vergoed met een maximum van € 123,95 per 

beschadigde tand én een maximum van € 495,79 per ongeval. 

-brilschade: montuur: een maximum van € 24,79 én de glazen worden integraal terug 

betaald. 

 

Bij elk schoolongeval krijgen de ouders een formulier ‘aangifte voor schoolongeval’ dat zij 

door de behandelende geneesheer moeten laten invullen en zo vlug mogelijk terug aan de 

school moeten bezorgen. 

Intussen dienen alle rekeningen van dokter, apotheker, ziekenhuis, enz. betaald te worden. 

Na de afrekening bij de mutualiteit zal de verzekering het verschuldigde bedrag (onkosten – 

terugbetaling door de mutualiteit) terug betalen. 
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15. Schooltoelage  

De schooltoelage voor kleuters en kinderen van de lagere school varieert van 90 tot 135 

euro (uitzonderlijk 180 euro) per jaar. De toekenning gebeurt op basis van een 

gezinsdossier.  Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt.  Verder moet 

het kind in voldoende mate op school geweest zijn. 

Formulieren voor aanvraag van de schooltoelage zijn te verkrijgen op het secretariaat of via 

de klasleerkracht.  Vraag ernaar. 

 

 

16. Wat kost een schooljaar? 

Alle kosten waarvoor de school een vergoeding aan de ouders vraagt,  

Bijv. : zwemleskosten, toegangsgelden bij uitstappen (technopolis, haven,…), 

toneelbezoeken, sportieve bijeenkomsten (American Games, alles met de bal,…), … 

situeren zich in de scherpe maximumfactuur.  Dit zijn geïndexeerde bedragen vastgelegd 

door de indexcommissie. 

Voor het schooljaar 2018-2019 is dit € 85.  De leerkrachten houden dit nauwgezet bij. 

Alles wat uw kind verbruikt op school, bijv. foto’s, drinken, tijdschriften, … én de kosten van 

het turnpakje zitten niet bij de regeling van de scherpe maximumfactuur. 
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17. Belangrijke data 

5 september Kalenderactie oudercomité 

11 september Info-avond, om 19.30 uur in de klas 

12 september Uitstap naar heide voor 6 

17 september Creatieve namiddag n.a.v. de kermis 

Geen opvang in ‘t Speelal 

19 september 

 

Breng je sport @ school 

Fietscontrole door politie 

21 september Strapdag 

24 september Uitstap naar de Merel voor 3 en 4 

26 september Scholenveldloop  

28 september Facultatieve verlofdag 

1 oktober Schoolfotograaf 

5 oktober Dag van de leerkracht 

Saved by the bell 

12 oktober Uitstap naar Rivierenhof voor 5 

17 oktober Pedagogische studiedag 

19 oktober Dag van de jeugdbeweging 

Rapport voor 3 

28 oktober Geen opvang in ’t speelal 

26 oktober Schrijf-ze-VRIJdag 

Halloween 

Geen opvang in ’t speelal 

29 okt- 4 nov Herfstvakantie 

16 november Sprokkeltocht door oudercomité 

21 november Pedagogische studiedag 

24 dec – 6 jan Kerstvakantie 

16 januari Pedagogische studiedag 

4 februari Facultatieve verlofdag 

4-10 maart Krokusvakantie 

18-19 maart Sportklassen voor 3 en 4 

8-22 april Paasvakantie 

1 mei Dag van de arbeid 

19 mei Schoolfeest  

28-29 mei Bosklassen voor 5 en 6 

30-31 mei Hemelvaartdag en brugdag 

10 juni  Pinkstermaandag 

28 juni Laatste schooldag 
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Zwembeurten september – juni 

Schooljaar 2018-2019 Brecht - Overbroek 
 DINSDAG  DONDERDAG 

 rit 1 

 

     

 11-09-2018 Brecht 2 + 3 13-09-2018 Brecht 1 

Overbroek 3 

 18-09-2018 Brecht 2 + 3 20-09-2018 Brecht 1 

Overbroek 3 

 25-09-2019 Brecht 2 + 3 27-09-2018 Brecht 1 

Overbroek 3 

 02-10-2018 Brecht 2 + 3 04-10-2018 Brecht 1 

Overbroek 3 

 09-10-2018 Brecht 2 + 3 11-10-2018 Brecht 1 

Overbroek 3 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 HERFST-
VAKANTIE 

   

 06-11-2018 Brecht 2 + 3 08-11-2018 Brecht 1 

Overbroek 3 

 13-11-2018 Brecht 2 + 3 15-11-2018 Brecht 1 

Overbroek 3 

 20-11-2018 Brecht 2 + 3 22-11-2018 Brecht 1 

Overbroek 3 

 27-11-2018 Brecht 2 + 3 29-11-2018 Brecht 1 

Overbroek 3 

 04-12-2018 Brecht 2 + 3 06-12-2018 Brecht 1 

Overbroek 3 

 11-12-2018 Brecht 2 + 3 13-12-2018 Brecht 1 

Overbroek 3 

   20-12-2018 Brecht 1 

Overbroek 3 

 KERST-
VAKANTIE 

   

     

 08-01-2019 Brecht 2 + 3 10-01-2019 Brecht 1 

Overbroek 3 

 15-01-2019 Brecht 2 + 3 17-01-2019 Brecht 1 

Overbroek 3 

 22-01-2019 Brecht 2 + 3 24-01-2019 Brecht 1 

Overbroek 3 

 29-01-2019 Brecht 2 + 3   
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   28-02-2019 Overbroek 

4-5-6 

 KROKUS-
VAKANTIE 

   

 12-03-2019 Brecht 4-5-6 
 

14-03-2019 Overbroek 

4-5-6 

 19-03-2019 Brecht 4-5-6   

 26-03-2019 Brecht 4-5-6 28-03-2019 Overbroek 

4-5-6 

 02-04-2019 Brecht 4-5-6 04-04-2019 Overbroek 

4-5-6 

 PAAS- 
VAKANTIE 

   

     

 

 
 

 
 

     

 07-05-2019 Brecht 4-5-6 09-05-2019 Overbroek 

4-5-6 

 14-05-2019 Brecht 4-5-6 16-05-2019 Overbroek 

4-5-6 

 21-05-2019 Brecht 4-5-6 23-05-2019 Overbroek 

4-5-6 

 28-05-2019 Brecht 4-5-6   

 04-06-2019 Brecht 4-5-6 

 
06-06-2019 Overbroek 

4-5-6 

 11-06-2019 Brecht 4-5-6 

 
13-06-2019 Overbroek 

4-5-6 

   20-06-2019 Overbroek 

4-5-6 
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Goede afspraken maken goede vrienden… 
   (beslist vanuit vorige leerlingenparlementen) 

 
 

 
 
1. Spelregels  voetbal 

 Als je zegt dat je meedoet, moet je ook echt meedoen, ook als je voor een iets minder 

sterke ploeg gekozen bent. 

 Iedereen die op het veld staat, speelt mee (niet babbelen) 

 Buiten = buiten en dus ingooien (minstens 2 m afstand)   

 

 Keeper:  als er meerderen willen keepen: om de 2 goals wisselen.  

Keeper mag bal maar 10 seconden vasthouden 

 Passen geven… aan iedereen 

 Bal erover?  Eerst aan leerkracht sleutel vragen en deze ook terug hangen. 

Waar voetballen? 

 op het voetbalveld 

 tegen de ketsmuur, we blijven in ons vak  

 

2.Spelregels  ketsen 

Voor we starten: 

 We blijven in ons vak van de ketsmuur  

Tijdens het spel:  

 Je bent er aan : 

o Over het dak 

o Onder de lijn  

o Rechtstreeks slaan 

o Buiten het vak, zowel tegen de muur als op de grond 

o Bij eigen hinder 

 

 

We kiezen voor fair-play!! 
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3. Andere speelplaatsafspraken… 
’s morgens 

 We zetten onze boekentas op de afgesproken plaats. 

 We gaan onmiddellijk naar de speelplaats (of voorbewaking). 

 GSM zit in boekentas en staat af voor we de school binnenstappen. 

 Aan de poort van de fiets stappen.  

 We plaatsen onze fiets in de rekken. 

 

Tijdens de speeltijd: 

 We spelen samen. 

 Iedereen mag meedoen (als die zich aan de regels houdt…).  We vragen eerst om mee 

te doen, zodat iedereen op de hoogte is. 

 We trekken niet aan elkaars kleren, haren, mutsen, sjaals,…. 

 Jassen en kledingstukken horen aan de kapstok. 

  Koekendoosjes plaatsen we in de voorziene bakken. 

 ’s Middags in ‘t speelal ruim ik elk spel waarmee ik speel, zelf op. We zorgen ervoor dat 

om 13.30 u. alles opgeruimd is. Lego wordt maandelijks afgebroken. 

 Tijdens de nabewaking gebruiken we geen materiaal van de spellenkoffers. 

 Als het regent zet ik een pet op of kap, anders blijf ik onder het afdak. 

 Afval gooi ik in de juiste vuilbak.  

 Verdeling:  1) voetbal + oud speeltuig zwarte matten 

  2) nieuw speeltuig en ketsmuur 

 Bij regenweer spelen we niet op het zand achteraan. 

 
Toilet:  
 Ik ga tijdens de speeltijden naar toilet om te vermijden dat ik tijdens de les moet. 

 Ik vraag toestemming om naar toilet te gaan en neem een kaartje mee.  

 Ik blijf niet hangen in de toiletten.  Ik spoel de wc door en was mijn handen. 

 Als ik dingen zie die op zijn, stuk zijn of er gebeuren andere dingen in de toiletten dan 

toegelaten, verwittig ik de leerkracht. 
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Als het belt: 

 We ruimen het spelmateriaal rustig op. 

 We verzamelen aan ‘t Speelal (binnen de lijnen). 

 We zijn stil en gaan rustig naar de rij. 

 Elke maand worden de leerlingen die zich aan deze regels houden, beloond met een 

extra speeltijd. 

 

4. Stopproject 
Bij conflicten volgen we de stappen van het stopproject, deze pictogrammen vinden we 

doorheen de school.  Fysiek geweld kan niet. 

 

 Als het te veel wordt, kan ik altijd vragen om naar het afkoelplekje te gaan, anderen 

mogen niet komen kijken, ik zit daar alleen.  
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5. Beleefdheid en respect: 
 Ik spreek een leerkracht, volwassene, maar ook andere leerlingen aan met respect. 

 Ik let op mijn taalgebruik. (niet vloeken, geen ongepaste woorden, geen 

scheldwoorden, …) 

 Ik aanvaard een opmerking, ik wil niet altijd het laatste woord hebben. 

 Ik heb respect voor de spelmaterialen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij gaan akkoord met deze afspraken en proberen ons hier aan te houden gedurende een 

spetterend schooljaar 2018-2019: 

-----------------------------------   --------------------------------------- 

Leerling      ouder(s)     
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Inlichtingenfiche      
    

 
 

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar willen we er zeker van zijn dat we over de juiste gegevens 
van uw kind beschikken. Het is immers mogelijk dat telefoonnummers, huisarts e.d. ondertussen 
veranderd zijn.  
Wij danken u voor uw medewerking en voor het vertrouwen in de school. 
 
Leerkrachten en directie 
 

 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

In geval u niet thuis bereikbaar bent mogen we bellen naar: ………………………………………………………....... 

                                                      Dit is het nummer van: ……………………………………………………………………….. 

Huisarts:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tandarts:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gelieve hieronder aan te duiden wat van toepassing is voor uw  

O  Als ouders geven wij de toestemming voor de publicatie van spontane en geposeerde foto’s en      

     bewegende beelden van mijn kind (website/nieuwsbrief/fotolijsten) 

O  Als ouder geven wij geen toestemming voor publicatie van foto’s 

O  Mijn kind blijft ineten. 

O  Mijn kind gaat alleen naar huis. 

O  geven toestemming om adressenlijst mee te geven 

 

Mama en/of papa                                                                                                    klas: ………………………………..                                                
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Beste Ouders,  
Het nieuwe schooljaar is weer gestart. Tijd voor het plannen van nieuwe momenten om naar uit te kijken 

of om zeker niet te vergeten! 

Om jullie hierbij een beetje te helpen als geheugensteun verkopen wij A4 wandkalenders. 

Per maand zal er een foto pronken van alle jarige leerlingen en leerkrachten van Klavertje Drie, van die 

bepaalde maand! 

Op woensdag 5 september 2018  worden deze foto’s genomen in de school. Het jaarthema van dit 

schooljaar is ‘ Niet te schatten ’ ! Wij dachten dat het daarom leuk zou zijn dat de kinderen op de foto 

staan met iets dat voor hen van onschatbare waarde is… 
We denken bijvoorbeeld aan volgende dingen: 

een medaille 

een foto 

een diploma 

een knuffel 

een trofee beker 

lievelingskledij 

iets van hun verzameling 

lievelingsspeelgoed 

kledij van hun favoriete sport 

…. 

Iets waar uw kind veel belang aan hecht, hun schat! ( géén mama’s en papa’s 😉) 

 

Op deze kalender zijn de datums al genoteerd van pedagogische studiedagen, vrije dagen, schoolfeest… 

van uw kind. 

Indien u interesse heeft om een kalender aan te kopen en onze school te steunen, mag u het gepaste 

bedrag samen met het bestelformulier onder gesloten omslag afgeven aan de klasleerkracht ten laatste 

op maandag 10 september 2018. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

Invullen in DRUKLETTERS a.u.b 

(Ondergetekende,)...........................................mama/papa van …….……....………………………. (oudste kind), 

Klas …………, wenst te bestellen: 

 

Aantal kalenders ________ X € 12  = € ________ 
 


