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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

1. Dagje thuis 

 

Maandag 3 oktober 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! Dubbel op de kalender: achter 28 oktober staat er een 

pedagogische studiedag vermeld, wat betekent dat alle kinderen ook die dag thuis 

mogen blijven. De kans dat het vergeten wordt is klein, maar je weet maar nooit. 

 
2. Rivierenhof klas 5 
 
Het vijfde leerjaar trekt op 6 oktober naar het Rivierenhof. Daar wacht in het teken van 

de week van het bos een biotoopkoffer vol opdrachten en proefjes. We hebben ons 

laten vertellen dat een kompas bij de basisuitrusting hoort. Of dat is om zeker niet de 

bus te missen voor de terugreis? De onkosten zullen op de volgende schoolrekening 

komen. 

 

3. Saved by the bell 
 

Op 5 oktober luiden overal ter wereld kleine en grote klokken met een extra klank. Op 

deze internationale dag van de leerkracht plannen we onder de vleugels van Studio 

Globo een letterlijk belmoment tijdens een optocht rond de school. Daarmee mag 

iedereen horen en weten dat alle kinderen, overal ter wereld, recht hebben op 

kwaliteitsvol onderwijs. Thuis moeten blijven, kinderarbeid, discriminatie: de miljoenen 

kinderen die nog geen schoolbel gehoord hebben wensen we dat echt toe. Breng je 

eigen bel of een klok mee naar school. 
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4. Schoolfotograaf 
 

Op vrijdag 14 oktober komt de schoolfotograaf op bezoek. Er worden foto’s van de 

kinderen gemaakt: individueel en per gezin in groep 3. Later ontvangt u een voorbeeld 

om dan volledig vrijblijvend wel of niet die foto’s digitaal te bestellen. 

 
 
5.  Goed gedrag, elke dag: luisteren naar elkaar 
 
We veronderstellen te vaak dat iedereen wel weet hoe je op een efficiënte en beleefde 

manier op school - en in de hele wereld – rondloopt. Geloof het maar niet! Omgaan 

met elkaar moet je leren. Dat betekent veel meer dan elkaar niet pesten. Goed omgaan 

met elkaar levert op de eerste plaats veel positiefs voor jezelf op. En voor ieder ander. 

En voor de hele groep. 

In oktober wordt als actiepunt “Luisteren naar elkaar” aangebracht en geoefend. Je 

kind kan zeker vertellen wat er nodig is om met een goed resultaat te luisteren. Vraag 

er zeker eens naar. Immers: ook thuis kan luisteren een boeiende aangelegenheid zijn. 

Een thema en wat tips waarmee we in oktober van start gaan. Hoe luister je met een 

zo goed mogelijk resultaat naar elkaar? 

Kijk elkaar aan terwijl je luistert, reageer af en toe om te tonen dat je inderdaad volgt, 

praat niet door elkaar. Meer hierover, en hopelijk weer meer communicatievaardigheid, 

in de klassen. 

 
 
6. Week van het bos 
 
Op 10 oktober start de Week van het Bos. Buiten lesgeven is letterlijk en figuurlijk een 

verademing voor jong en oud. Buiten leren is niet alleen leuker, maar ook gezonder. 

Bovendien maakt buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur ons gelukkiger en 

creatiever. Onze leerlingen maakten al kennis met enkele mooie natuurplekken in onze 

gemeente: De Brechtse Heide en De Merel.   
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7. Volksspelen  
 
Het is nog ver weg… maar donderdagnamiddag 27 oktober organiseren de leerlingen 

van 6 volksspelen. Die namiddag mogen de leerlingen zich verkleden in thema 

Halloween. Meer info later…  

 
8. Belangrijke data   

 

3 oktober Verlofdag 

5 oktober Saved by the bell 

Dag van de leerkracht  

6 oktober Rivierenhof klas 5 

Zwemmen klas 3 

13 oktober Zwemmen klas 3 

14 oktober Schoolfotograaf  

17 oktober Dag van de armoede 

20 oktober Zwemmen klas 3 

21 oktober Dag van de jeugdbeweging, activiteitennamiddag met groep 2 

Rapport 1 

25 oktober Kleine wieltjes 

Oudercontacten  

26 oktober  Oudercontacten  

27 oktober  Theatervoorstelling klas 5 en 6 

Volksspelen namiddag 

Geen nabewaking  

28 oktober Pedagogische studiedag 

31 okt.-4 nov. Herfstvakantie  

10 november  Theatervoorstelling klas 3 en 4 

11 november Wapenstilstand  

 

 
 
 


