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                                                                                                                    10 juni 2022 

Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

1.Tentoonstelling IKO 

 
Op vrijdag 17 juni brengen het 3de en 4de lj. een bezoek aan de tentoonstelling van IKO.  
Velen zullen misschien een eigen kunstwerkje herkennen.  Misschien een ideetje om eens 
langs te gaan met het gezin.    
 
2.Sportdag – De Schorre 
 

Op dinsdag 14 juni 
vindt onze 
sportdag plaats. 
Deze zal dit jaar 
doorgaan in het 
Provinciaal Domein 
‘De Schorre’ te 
Boom. We zullen 
vertrekken op het 
normale uur en 
komen terug naar 
huis tegen 15u30.  
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De sportdag wordt een dag ontspanning gemixt met wat leuke activiteiten.  Zo gaan we 
bijvoorbeeld waterfietsen, minigolf spelen en een blotevoetenpad doorkruisen.  Alles is in 
open lucht, dus hopen we op stralend weer.  Neem dus voor de zekerheid een regenjas mee 
(bij slecht weer) of zonnecrème (bij goed weer).  Voor de rest zorg je dat je sportieve kledij 
draagt en een makkelijke rugzak bij hebt. 
Wat voorzie je allemaal in deze rugzak: 

- Boterhammen 

- Koek/fruit 

- Voldoende drinken (water) 

- Een handdoek 

- Regenkledij / zonnecrème (afhankelijk van het weer) 

- Geen geld  

De kostprijs voor de sportdag is ongeveer 6 euro en wordt verrekend op de schoolrekening.  

Wij kijken er alvast naar uit!  Want na enkele jaren zonder mogen we weer.  Het belooft een 

topper van formaat te worden! 

 
3.Big Bounce 

THE BIG BOUNCE  

komt "opnieuw" 

naar klavertje 3 
Dankzij het oudercomité komt op woensdag 29 juni ‘The Big Bounce’ weer naar ons.   De 

boekentas laten we thuis die dag.  Springkastelen, een heuse stormbaan en bigbounce ballen 

worden opgesteld op het grasveld aan de kleuterschool.  We wandelen er ‘s morgens in 

groep naartoe.  We maken er weer een leuke voormiddag van.  Na de festiviteiten wandelen 

we allemaal in de klasgroep terug naar school.  Iedereen brengt een drinkenbus mee met 

water voor tussendoor. 

 

4.DPP voor 6 

Een heel ander hoofdstuk in de overstap van de lagere school naar het middelbaar onderwijs 

is ons project DPP of languit drugspreventieproject.  Omgeving en leeftijd maken dat de 

zesdeklassers onvermijdelijk legale en illegale drugs op hun pad zullen vinden.  Reeds meer 

dan 20 jaar werken we aan een bewustmaking en versteviging van de gedragshouding om 

gezond te kunnen reageren.  Na de lessen in de klas sluiten we het project in samenwerking 

met de politie af op 20 juni. 
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5.Afzwaaien 

Voor alle duidelijkheid herinneren we er aan dat het schooljaar eindigt op donderdag 30 juni 

om 12 u.  Die voormiddag krijgen alle kinderen hun rapport en hun prijs.   

Leerlingen van het zesde leerjaar worden bovendien met hun ouders verwacht in ‘t Speelal 

op woensdag 29 juni om 19.30u.  Met een plechtig gebaar krijgen zij het eerste officiële 

getuigschrift in hun schoolloopbaan.  Waarmee ze de deur naar het middelbaar onderwijs 

openen.  Ook met allicht licht knikkende knieën en een proficiat! 

 

6.Het einde en een nieuw begin 

Zo kan je aan een zomervakantie denken.  Op 28 juni worden alle schriften en werkjes van 

doorheen het schooljaar uitgedeeld, gebundeld en mee naar huis genomen.  Daarom is het 

nodig om tegen die dag een stevige draagtas of doos te voorzien.  Vooraf zijn er nog enkele 

"examens".  Naast de gewone klastesten die ervoor mogen zorgen dat de rapporten straks 

schitteren en glanzen, komen de Igean-toetsen voor klas 3 tot en met 5, en de 

paralleltoetsen voor de leerlingen van zes.  Deze dienen niet om iedereen nog eens extra op 

de rooster te leggen.  Ze zijn bedoeld om de school te vertellen hoe het zit met onze 

pedagogische aanpak.  Hoe goed beheersen onze leerlingen een aantal eindtermen?  De 

leerlingen mogen inderdaad bewijzen dat ze de aanwezige leerkansen met beide handen 

hebben gegrepen. 

Daarnaast wordt er al nagedacht over volgend schooljaar.  Er zijn de verplichte instructies 

vanuit het departement onderwijs.  Dan volgt een noodzakelijke schoolvisie om van daaruit 

praktisch inhouden en taken en activiteiten te plannen.  Alleen die volgorde garandeert 

echte kwaliteit en daar zetten we graag op in.  Daarom kunnen we nog niet alle vragen die 

ouders soms al stellen beantwoorden.  We doen dat zo snel mogelijk. 

Wat nog onder die praktische regels valt: ouders die hun kind volgend schooljaar een andere 

levensbeschouwelijk vak wensen te laten volgen, dienen de school daarvan voor eind juni op 

de hoogte te brengen.  

Dank voor uw begrip en medewerking. 

 

7.Verloren (school)voorwerpen 

Er zijn best wel wat leerlingen die schoolmaterialen lenen maar soms vergeten tijdig terug te 

brengen: boeken, latten, balpennen, bib-boeken, hesjes, …  De uitleentermijn (30 juni) is 

bijna ten einde en daarom deze oproep om op zoek te gaan en deze spullen  terug aan de 

school te bezorgen. 

Traditioneel op de laatste dag, stallen de leerkrachten alle verloren voorwerpen uit op 

tafel(s) aan de poort.  Misschien een kijkje nemen of er herkenbare dingen bij zitten.  Het 

restant wordt aan een goed doel bezorgd. 
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8.Belangrijke data 

13 juni Kennismakingsavond 2->3 

14 juni Sportdag in De Schorre in Boom 

Geen opvang in ‘t Speelal 

20 juni Drugspreventieproject in 6 

27 juni Fietstocht 5 en 6 

28 juni Materialen mee naar huis (stevige draagtas of doos meebrengen) 

29 juni Big Bounce 

19.30u. Proclamatie 6 

30 juni Zomerrapport 

School eindigt om 12u. 

 


