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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

 

1. Dagje thuis op maandag 30/09 
 
Maandag 30 september is het, zoals op de schooljaarkalender stond,  

een eerste rustdag in het schooljaar. Om dinsdag fris uitgeslapen 

aan de tweede helft van de eerste periode te beginnen!  

 
 
2.     3 en 4 trekken de natuur in.  
 

Op maandag 07 oktober brengen de leerlingen van 3 en 4 een bezoek 

aan het domein De Merel in Brecht. 

We vertrekken om 8.45u. op school met de bus. Daar wachten 2 gidsen 

ons op. Ze zullen tijdens de voormiddag heel wat vertellen over het 

bos. 

Rond half 12 vertrekken we met de bus terug richting school. Vergeet 

die dag zeker geen stevige wandelschoenen aan te doen. 

We brengen naast onze boekentas ook een rugzakje mee met hierin 

een koek, fruit en een gezond drankje. 

Afhankelijk van de weersverwachting, kan een regenjas ook nuttig zijn. 

 

 

3. Schoolfotograaf op vrijdag 27 september 
 
Op 27 september komt de schoolfotograaf.  Uiteraard is er geen verplichting.                                           
 

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

 

De ouder(s) van …………………………….  wenst/wensen 

 

O geen foto’s te laten maken 

O individuele foto’s 

O foto’s met broer/zus van klas 3, 4, 5 en/of 6 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kleine wieltjes 
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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: 

 24 september 22 oktober  26 november 

          17 december      21 januari       18 februari 

          10 maart       28 april       26 mei 

          23 juni  

 

 

 

5. Belangrijke data 

 

24 september Kleine wieltjes 

25 september Scholenveldloop  

27 september  Schoolfotograaf 

30 september Facultatieve verlofdag 

04 oktober   Saved by the bell / Werelddierendag  

05 oktober  Dag van de leerkracht 

07 oktober Uitstap klas 3 en 4 naar De Merel 

 

 

 

 

 

 

 
 


