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1. Het mooiste uurtje van de week 

Of nog beter: misschien het mooiste uurtje van de dag? Thuis of op school? Volgende 
week hopelijk op beide plaatsen: de voorleesweek. In alle klassen zal er worden 
voorgelezen, zelfs met gastlezers!  En dan hopelijk nog thuis voor het slapengaan… 
Genieten! 
 

2. Info van het Opvoedingspunt Brecht: 

Hier kunnen alle vragen aan bod komen die betrekking hebben op 0 tot 24-jarigen. 
Allen die met opvoeden bezig zijn kunnen hier terecht. 
Voor Brecht situeert zich het Opvoedingspunt op de welzijnscampus Sociaal Huis in 
Brecht (Gasthuisstraat 11). 
Je kan er terecht op afspraak, gesprekken zijn vrijblijvend, er wordt geen dossier 
opgemaakt (0492 73 36 78 –Annelies Van Eyck). 
Er is een verschil met Het huis van het Kind: hier is de werking ruimer voor de 5 
deelnemende gemeenten en er zijn verschillende werkingen rond “Het Kind” 
samengebracht.  
Ook de Speelbabbel is een werking dat onder het Huis van het Kind valt. Het Huis is een 
samenwerkingsverband tussen gemeenten Zandhoven, Zoersel, Schilde, Wijnegem en 
Brecht. 
 
 
 
3. Kijkzwemmen voor 3 

Op donderdag 29 november 2018 organiseert Zwembad De Wildert 

(Wildertsedijk 61, 4481 ET Zundert – Nederland) een kijkdag van 15 tot 

15.30 uur.  De leerlingen van 3 duiken het water in en u kan zelf 

waarnemen hoe vlot onze jongens en meisjes al door het water klieven. 

 Uw kind kan na het zwemmen met u rechtstreeks naar huis rijden, dan  

zorgen wij ervoor dat de boekentas mee de bus opgaat.  Ouders kunnen helaas niet met de 

zwembus meerijden… .  Gelieve hiervoor onderstaand briefje in te vullen. 

 
 
 
4. e-lab voor 6 

Vrijdag 30 november verzamelen de leerlingen van 6 om 8.25 uur (iets  

vroeger dan normaal) om met de bus naar Kalmthout te rijden.   

Daar staat een gedreven team klaar om hen onder te dompelen in de  

wereld van wetenschap en techniek.   

We zullen ’s middags rond 12.30 uur op school zijn. 

 
 

 

 



16 november 2018 

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

info@gls-overbroek.telenet.be 

www.klavertjedrie.be 

5. Belangrijke data 

19-23 november Voorleesweek 

20 november Geen opvang in ’t Speelal 

21 november Pedagogische studiedag 

23 november Meester op de fiets 

27 november Kleine wieltjes 

29 november Kijkzwemmen voor 3 

30 november Theater voor 3 en 4 

E-lab in Gitok voor 6 

14 december Winterrapport  

17 december Theater voor 5 en 6 

18 december Kleine wieltjes 

19 december Flitswandeling 

18-20 december Oudercontacten  

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

_________________ gaat met de ouders naar huis en rijdt dus niet met de bus terug naar school.  

Je kind neemt de boekentas mee naar het zwembad. 

                                                                       Handtekening 
 


