
10 september 2018 

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

info@gls-overbroek.telenet.be 

www.klavertjedrie.be 
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1. 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.  

 

2. Studietoelage  

Agodi (Agentschap voor OnderwijsDIensten) geeft ouders de kans om een studietoelage 
aan te vragen.  Toch blijkt dat dit vaak niet aangevraagd wordt.  Jammer want de procedure 
is heel eenvoudig:  vul bijgevoegd blad in (één blad voor al uw spruiten) en breng deze 
binnen.  Deze aanvragen kunnen ook een positief effect op de school met zich 
meebrengen, wat vertaald wordt in uren. 

 

3. 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.  

 

 

4. Creatieve namiddag op 17-09  

N.a.v. de kermis organiseren we op maandagnamiddag een creatieve namiddag.  Hiervoor 

mogen de kinderen hun fiets en kleine wieltjes meebrengen.   

Voor een lekkernijtje vragen we iedereen een stuk fruit mee te brengen: 

 3e leerjaar – appel  4e leerjaar – banaan 

 5e leerjaar – peer  6e leerjaar - kiwi 

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. 

 

 

5. Fietscontrole op 19-09  

Naar jaarlijkse gewoonte komt de politie onze fietsen controleren, zodat we veilig de 
donkere dagen kunnen ingaan.  Op bijgevoegd blad vind je een overzicht van welke 
vereisten er bij welke fiets horen. 
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6. Breng je sport @ school. 

Sporters beleven meer. Ook in de Vlaamse scholen.   
Op woensdag 19 september 2018 heeft de 7de editie plaats van de 
actie 'Breng je sportclub naar school'. Sport Vlaanderen, Moev, ISB en 
VSF roepen opnieuw alle leerlingen op om in de outfit van hun 
sport(club) naar school te komen. 
Wie sport maakt immers meer mee. Het is dan ook het ideale moment 
om jongeren te laten vertellen over hun mooiste sportmoment en zo 
ambassadeur te worden voor hun sport op school. 

 
 
7. Scholenveldloop op 26-09 

Op woensdagnamiddag 26 september kunnen onze sportievelingen  
meedoen aan de scholenveldloop.  Ook ouders zijn uiteraard 
 meer dan welkom.  Gelieve onderstaand strookje voor vrijdag  
14 september binnen te brengen. 
De sportraad vraagt om het deelnamekaartje met slechts één veiligheidsspeld (bovenaan) 
te bevestigen ter hoogte van hun borst. Op deze wijze kunnen ze bij aankomst eenvoudig 
het onderste deel van het kaartje afscheuren. Op het parcours mag niet met 
voetbalschoenen of spikes gelopen mag worden. De club waar we terreinen van mogen 
gebruiken, vraagt ook met nadruk om de officiële wedstrijdterreinen (A en B-veld) NIET te 
betreden!  
De eerste wedstrijd van het eerste leerjaar start om 14.00 uur.   
 
 
8. Belangrijke data 

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 

 

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

___________________ van het ____ leerjaar doet mee met de scholenveldloop. 

 

Handtekening ouder 

 

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

Mama/papa___________________, ouder van ___________________ van het ____ leerjaar doet 

mee met de scholenveldloop. 

Handtekening ouder 
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