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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 

 
1. Schoolfeest op 19 mei. 
Op zondag 19 mei organiseert Klavertje 3 in 

samenwerking met het oudercomité haar jaarlijks 

schoolfeest.  U, familie en vrienden zijn uiteraard van 

harte welkom.  

Ook dit jaar zullen we optredens organiseren.  We willen 

graag weten welke kinderen mee optreden.  Daarom 

onderstaand strookje invullen a.u.b.. 

 

 

2. O’broek got’s talent op 19 mei 
We gaan op zoek naar ‘schatten (lees talenten) van  

Overbroek’.  Daarom organiseren we na het optreden  

tijdens het schoolfeest een ‘free podium’. 

Het is de bedoeling dat de kinderen thuis hun  

optreden voorbereiden en dit op 9 of 10 mei aan juf  

Ria en Britt (groep 1-2) en juf Martine en Lief (groep 3) 

tonen.  Graag hebben we de muziek vooraf op stick, zo 

kunnen we alles goed voorbereiden. 

 
 

3. Sportievelingen gezocht. 
Op dinsdag 11 juni houden wij onze jaarlijkse sportdag! Deze gaat door in sporthal De Ring 
te Brecht. Om die dag leuk in te vullen, zijn wij op zoek naar bereidwillige personen die 
graag een initiatie van hun sport komen geven. Dat kan gaan van bekende, alledaagse 
sporten zoals voetbal of basketbal, tot speciale of minder bekende sporten zoals schermen, 
crossfit… 
Kan je maar een halve dag (9.30-12.00 of 12.45-14.30) geven, dan is dat geen probleem, 
dan proberen wij iets uit te werken. 
Alvast bedankt, meester Yannick 

 

4. Week van de opvoeding. 
Van 16 mei tot 23 mei is het Week van de opvoeding.  Deze campagne maakt opvoeden en 

ouderschap zichtbaar en bespreekbaar. Zoals elk jaar kozen we een maatschappelijk 

relevant thema dat 'goesting' doet krijgen om je tanden in te zetten.  

Dit jaar werd het: 'Opvoeden, dat doen we samen'.  Enkele workshops: 

15 mei – Theater voor kinderen – Wijnegem 

16 mei – Filmtrucjes voor kinderen – Zandhoven 

20 mei – Verhoog je zelfvertrouwen met behulp van paarden – Zoersel 

21 mei – Bodymap – Brecht 

22 mei – Ouder-kind yoga – Schilde 

Meer info vind je op website www.huisvanhetkindvoorkempen.be 
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5. Kijkzwemmen voor 4-5-6 

Op donderdag 9 mei 2019 organiseert Zwembad De Wildert (Wildertsedijk 61, 4481 ET 

Zundert – Nederland) een kijkdag van 15 tot 15.30 uur.  De leerlingen 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. 

 
6. Alles met de bal voor 3 en 4 

MOEV organiseert voor het 3de en 4de leerjaar op 29 april in de voormiddag ‘Alles met de 

bal’.  Dat is een omloop om de balvaardigheid aan te scherpen.  De leerlingen zullen in 

turnkledij met de bus naar de sporthal gaan.  Een bedrag van 3 euro zal op de rekening 

verschijnen. 

 
7. Belangrijke data 

27 april Vormsel 

29 april Alles met de bal voor 3 en 4 

30 april Kleine wieltjes 

1 mei Dag van de arbeid – vrijaf 

9 mei Kijkzwemmen voor 4-5-6 

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

_____________________ van het ___ leerjaar kan meedoen met het optreden tijdens het 
schoolfeest op 19 mei. 

Handtekening 

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

________________________ van het ____ leerjaar wil meedoen aan ‘free podium’, samen 

 met _____________________________________________________________________ 

      Handtekening 

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

Ik, ________________________ mama/papa/andere van ________________________ 

van klas ___ wil graag een initiatie ____________________ (sport) geven op dinsdag 11 

juni   O in de voormiddag  

O in de namiddag  

O de hele dag Handtekening, 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
________________________ van het ____ leerjaar rijdt met het kijkzwemmen met 
mama/papa mee naar huis en neemt boekentas mee naar het zwemmen. 

 
      Handtekening  


