27 september 2018

Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3
1. Kleine wieltjes
Ook dit jaar organiseren we op dinsdag maandelijks
‘kleine wieltjes’. Die dag wordt ‘Koning Voetbal’ aan de
kant geschoven om plaats te maken voor kleine wieltjes.
Kinderen mogen die dag skateboards, waveboards,
skates, steps, … meebrengen.
Hou volgende data in petto:
23 oktober
29 januari
30 april
27 november
26 februari
21 mei
18 december
12 maart
18 juni

2. Tjakkie de specht voor 5
Op vrijdag 12 oktober gaat het vijfde leerjaar op leerwandeling
naar het Rivierenhof. Samen met Tjakkie de specht gaan ze op
onderzoek in het bos. De boswachters van het park stippelden
een interessante wandeling uit en die dag staan er educatieve
bolderkarren op hen te wachten. Ze sluiten de voormiddag af
met een picknick in het park.

3. Veiligheid en parkeerbeleid aan de school
We willen nogmaals een oproep doen om aandacht te hebben
voor het parkeerbeleid aan onze school. Hier is een ‘kiss & ride’zone voorzien, waar ook bussen kunnen parkeren om onze
kinderen veilig in en uit te laten stappen, na het zwemmen, bij
een uitstap of bij het ophalen richting Stekelbees. Zo moet de
bus niet op het fietspad of op de straat blijven staan. We willen
nogmaals met aandrang vragen hier niet te parkeren en de zone
enkel te gebruiken voor ‘kusje en weg’.
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4. Belangrijke data
28 september
1 oktober
5 oktober
11 oktober
12 oktober
17 oktober
19 oktober
23 oktober
23-25 oktober
26 oktober

GBS De Sleutelbloem

Facultatieve verlofdag
Schoolfotograaf
Saved by the bell / dag van de leerkracht
Medisch Schooltoezicht op school voor 5
Uitstap naar Rivierenhof voor 5
Pedagogische studiedag (leerlingen vrij)
Dag van de jeugdbeweging / rapport 1 voor 3
Geen opvang in ’t Speelal / kleine wieltjes
Oudercontacten voor 3
Schrijf-ze-VRIJdag voor 5 en 6 / Halloween / Geen opvang ‘t
speelal
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