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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

 

1. Alle ouders van harte uitgenodigd...  
Wij nodigen alle ouders uit op de jaarlijkse informatieavond op dinsdag 10 september om  
19.30u.  Let op : we beginnen dadelijk in de klassen.  De leerkrachten vertellen er over de 

krachtlijnen en de klaswerking.  

 

2. Foto's voor verjaardagskalender OCSO  

Op 11 september wordt door het oudercomité een foto gemaakt van alle kinderen van 

Klavertje 3. Hier vind je verder deze nieuwsbrief de nodige informatie en 

inschrijvingsstrookje.  

 

3. Fietscontrole op 18 september  

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. 
 

4. Breng je sport @ school  

 

Sporters beleven meer. Ook in de Vlaamse scholen.   
Op woensdag 18 september 2019 heeft de 8ste 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. 

 
 

5. Scholenveldloop op 25 september 
Op woensdagnamiddag 25 september kunnen onze sportievelingen  
meedoen aan de scholenveldloop.  Ook ouders zijn uiteraard 
meer dan welkom.  Gelieve onderstaand strookje voor woensdag  
11 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.   
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6. Bevrijding 75 jaar  
 
Om de 75-jarige bevrijding te herdenken, volgt een colonne militaire voertuigen 
verschillende trajecten doorheen gans Europa.  
In het traject 'Slag om de Schelde' houdt deze colonne op dinsdag 10 september halt in 
het centrum van Brecht.  
Zo’n 70 militaire voertuigen verzamelen in de Gasthuisstraat-Lessiusstraat.  
Van 09.00 tot 10.00 uur hebben bezoekers een unieke kans om de colonne vanop de 
eerste rij te ontdekken.  
 
Alle scholen zijn uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen.  Wij zullen met de 3e graad 
er naar toe gaan daar we het belangrijk vinden dat deze gruwelijke tijden herinnerd worden.  
Daar onze kinderen om 8.30 uur veilig achter de nadarhekken verwacht worden, zullen we 
deze dag om 8.00 uur op school met de fiets, hesje en eventueel fietshelm  richting 
Brecht vertrekken.  We plaatsen onze fietsen in onze hoofdschool De Sleutelbloem en 
zullen ons opstellen in de Lessiusstraat t.h.v. de Schoolstraat.   
U bent als ouder uiteraard ook van harte welkom. 
 
Hieronder vindt u nog enkele verkeersmaatregelen: 
 

 Parkeer- en stilstaanverbod van voertuigen van 05.00 uur tot 11.00:  
o Gasthuisstraat tussen kruispunt met N133 (Bethovenstraat) en Biest. 
o Biest. 
o Lessiusstraat tussen Biest en De Ring. 

 

 Alle verkeer is verboden van 08.30 uur tot 10.30 uur in de volgende straten :  
o Gasthuisstraat tussen kruispunt met N133 (Bethovenstraat) en Biest. 
o Biest. 
o Lessiusstraat tussen Biest en De Ring. 

 

 Parkeer-  en stilstaanverbod van voertuigen van 09.00 uur tot 11.30 uur op volgende plaatsen: 
o Parkeerplaatsen voor het Ontmoetingscentrum Dorpsstraat. 
o Dwarse parkeervakken in de Dorpsstraat tussen huisnummers 59 en 73. 
o Kerkstraat tussen de Dorpsstraat en school De Schakel (huisnummer 1). 
o Dwarse parkeerplaatsen voor school De Schakel in de Kerkstraat. 

 

 Eenrichtingsverkeer is ingevoerd van 10.00 uur tot 11.30 uur in de volgende straten: 
o Dorpsstraat, het gedeelte tussen de Hoogstraatsebaan en Kerkstraat. 
o Kerkstraat. 

              Met toegelaten rijrichting komende van Dorpsstraat in de richting van rondpunt Eester. 
 

 Parkeer- en stilstaanverbod van voertuigen van 05.00 uur tot 11.30 uur op de Gemeenteplaats voor 
wat betreft: 

o dwarse parkeerplaatsen tussen huisnummer 28 en 32 en  
o dwarse parkeerplaatsen tussen huisnummer 11 en 15. 

 

 Alle verkeer is verboden op de volledige Gemeenteplaats van 09.00 uur tot 11.30 uur. 
 

 Bovenstaande maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
 

 Een omleiding zal in beide richtingen ingesteld worden via de Bethovenstraat - de rotonde N133 - N115b 
– De Ring – Lessiusstraat. 
Voor wat het eenrichtingsverkeer betreft wordt een omleiding ingesteld via de Eester – Hoogstraatsebaan. 

 
Meer informatie over de activiteiten zelf vind je op www.brecht.be/bevrijding.  
 

 

http://www.brecht.be/bevrijding
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7. Creatieve namiddag op 16 september 
 
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. 

 

8. Belangrijke data 

 

10 september 75 jaar WO II voor 5 en 6 

Infoavond om 19.30u. in de klas 

11 september Kalenderactie oudercomité 

12 september Zwemmen voor 3 

16 september Creatieve namiddag n.a.v. de kermis 

Geen opvang in ‘t Speelal 

18 september Fietscontrole  

Breng je sport @ school 

Uitstap naar de heide voor 6 

20 september Strapdag 

25 september Scholenveldloop  

27 september  Schoolfotograaf 

30 september Facultatieve verlofdag 
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Fietsnazicht 
Aan de ouders,  
 
We staan spijtig genoeg weer voor de periode waarin de dagen korter en korter worden, de 
donkere dagen. Dagen waarop wij ons als zwakke weggebruikers (fietsers) duidelijk 
moeten tonen naar andere weggebruikers (auto's, vrachtwagens) voor onze veiligheid. Het 
is daarom ook zeer belangrijk dat onze fiets in orde is.  
 
De wetgeving is hierrond de laatste jaren veranderd.  
Om deze wetgeving u duidelijk te maken, geven wij in foldervorm "De reglementaire 
uitrusting van de fiets" mee.  
 
Buiten de uitrusting van de fiets moet de fiets zelf in goede staat zijn. Platte banden, 
loshangende slijkweerders, gebroken kettingkasten met scherpe randen, gebroken zadels, 
loszittende stuurstangen betekenen gevaar voor uw zoon of dochter wanneer zij hun fiets 
besturen.  
 
Ook de stuurvaardigheid van onze fietser is belangrijk.  
 
Ingevolge de hierboven opgesomde aspecten organiseren wij in het begin van dit 
schooljaar een fietsnazicht waarop de uitrusting en de staat van de fiets wordt 
gecontroleerd.  
 
Wij vragen voor uw  medewerking. Kijk de fiets van uw kind na. Neem er tijd voor. Zo 
kan u onverwachte ongevallen of ongemakken vermijden.  
 
Wanneer de fiets qua uitrusting en staat wordt goedgekeurd, verkrijgt de fietser de 
groene kaart, anders wordt het rood. Rood betekent gevaar, onveiligheid voor uw zoon of 
dochter. Indien nodig, kijk de rode kaart na en herstel de fiets.  
 
Per school wordt er een klas uitgeroepen als "De meest fietsvriendelijke klas". Deze klas 
verkrijgt een diploma waar zij fier op zullen zijn.  
In de eerste plaats doet u dit voor de veiligheid van uw zoon of dochter, hierna komt het 
diploma wat voor uw zoon of dochter de "kers op de taart" betekent.  
 
Duidelijk is dat dit project totaal preventief wordt uitgevoerd. Er worden geen processen-
verbaal opgesteld.  
 
Wij hopen hierbij dat wij jullie als ouders hebben overtuigd om optimaal deel te nemen aan 
dit project. Elk ongeval dat kan voorkomen worden door ons als fietser duidelijk te laten 
zien is er één minder, minder leed, minder pijn, minder verdriet...  
 
Politie Voorkempen in samenwerking met de school.  
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1. Datum – plaats – starturen 

- woensdag 25 september 2019 

- op de terreinen van KSK Brecht, parking: aan de voetbalterreinen 

- de eerste start is voorzien om 14u. 

 

2. Reeksen, startorde en afstanden, kleuren 

wedstrijd 1  A  meisjes van 2013 afstand 400 m  blauw 

wedstrijd 2  B  jongens van 2013 afstand 400 m  blauw 

wedstrijd 3  C  meisjes van 2012 afstand 400 m  rood 

wedstrijd 4  D  jongens van 2012 afstand 400 m  rood 

wedstrijd 5  E  meisjes van 2011 afstand 600 m  groen 

wedstrijd 6  F  jongens van 2011 afstand 600 m  groen 

wedstrijd 7  G  meisjes van 2010 afstand 600 m  geel 

wedstrijd 8  H  jongens van 2010  afstand 600 m  geel 

wedstrijd 9  I  meisjes van 2009 afstand 800 m  wit 

wedstrijd 10 J  jongens van 2009  afstand 800 m  wit 

wedstrijd 11  K  meisjes van 2008 afstand 800 m  fluo-roos 

wedstrijd 12  L  jongens van 2008 afstand 800 m  fluo-roos 

wedstrijd 13 M  dames   afstand 800 m  fluo-oranje 

wedstrijd 14 N  heren   afstand 800 m  fluo-oranje 

 
De dubbelaars lopen met hun leeftijdsgroep, behalve voor het zesde leerjaar waar zij met hun klas mogen 

deelnemen. 

Reeksen waar veel deelnemers ingeschreven worden, waardoor de startprocedure chaotisch dreigt te 

worden, zullen door ons gesplitst worden.  Indien dit het geval is, zal de tweede reeks genummerd worden 

met een dubbele letter. Vb. Reeks A wordt opgesplitst in een reeks A en een reeks AA.  Normalerwijze 

worden alle reeksen gesplitst. 

 

3. Verzamelpunten per school 

Er zal per school een verzamelpunt voorzien worden dat wordt aangegeven door een A3 papier met 

de naam van de school op vermeld.  

 

4. Wachtzone en start 

Voor elke wedstrijd worden de deelnemers opgeroepen.  Zij verzamelen zich in de wachtzone en 

worden onder begeleiding naar de start gebracht. 

 

 

 Naam : ___________________________klas : __________ neemt deel aan de scholenveldloop op woensdag 

25 september 2019 om 14u. op de terreinen van KSK Brecht. 

              Geboortejaar : _____________________   jongen / meisje 

 

 

 Moeder / vader (naam) _____________________________ neemt deel aan de scholenveldloop. 

Naam leerling: ______________________________________ klas: ___________________________ 

Inschrijving ten laatste binnenbrengen op woensdag 11 september 2019. 

Handtekening :     Datum : ___________________________________ 


