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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

Met beide benen stevig in oktober. Voor sommigen betekent dat aan de haast 
tastbare horizon een weekje verlof voor het grijpen ligt. Toch nog even enkele 
berichten en wie weet interessante en nuttige aandachtspunten. 
 

 

1.Vlaamse Stem Olympiade Junior voor 5 en 6 

 

In de week van 18 oktober testen we voor welke 

leerlingen techniek en wetenschap geen geheimen 

hebben.  We nemen deel aan de Vlaamse Stem 

Olympiade Junior, voor de derde graad.  Een 

voorsmaakje kan je vinden op de website 

https://www.technologieolympiade.be/vjso/. Op het 

Tiktokkanaal 

http://www.tiktok.com/@stemolympiade wordt er op 

13 en 14 oktover alvast een oplossing van één van 

de vragen uitgelegd en geven ze tips voor andere 

vragen.   

We doen deze test online mee, hiervoor zal een 

bijdrage van €2 op de schoolrekening verschijnen. 

Veel succes! 

 

 

 

2.European Open in de Lotto Arena in Antwerpen voor 5 en 6 

 
De Lotto Arena is dit najaar opnieuw het toneel 
van de European Open ATP250. Dit is het 
grootste en enige tennistornooi in België van dit 
niveau. De zesde editie van de European Open 
vindt van 17 tot en met 24 oktober 2021 plaats 
onder leiding van onze Belgische tennislegende 
en tornooidirecteur Dick Norman.  
 
 
 
 

 

https://www.technologieolympiade.be/vjso/
http://www.tiktok.com/@stemolympiade
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Het deelnemersveld was nog nooit zo veelbelovend als nu. Namen zoals Andy Murray, 
Grigor Dimitrov en Diego Schwartzman zullen te zien zijn samen met nog 7 andere 
spelers uit de top 20 van de ATP-ranking. Zij zullen het samen met veel aankomend 
jong wervelend talent opnemen tegen elkaar in een enkel- en een dubbeltornooi. De 
leerlingen van 5 en 6 werden uitgenodigd om op maandagnamiddag 18 oktober een 
kijkje te nemen. Hopelijk spotten we veel van deze toppers op de centre court. Een 
drankje en een tussendoortje mogen mee. Een fototoestel en een gsm laten we thuis. 
 
 
3.Vlaamse loopweken 
 
Elk jaar openen de Vlaamse loopweken voor scholen het schoolsportjaar. Net zoals 
vorig jaar ligt ook dit jaar de nadruk op plezierbeleving en het organiseren van 
alternatieve loopvormen tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding in plaats van een 
traditionele veldloop. Daarom proberen we bij goed weer nog naar buiten te gaan om 
hier mee aan de slag te gaan. 
 
 
4.Dag van de Jeugdbeweging en rapport 
 
Hebben die twee ook dit jaar iets met elkaar te 
maken? Ja, dus. Op vrijdag 22 oktober valt voor 
de leerlingen het eerste rapport in hun 
nieuwsgierige handen. Zoals vorig jaar is dit voor de 
aanloop, het herstarten en de eerste nieuwe leerstof wat 
te beperkt om daar gewichtige cijfers aan te koppelen. We 
verwoorden in een situatieschets waar de kinderen bij de start van dit schooljaar in 
hun leerproces staan. Waar nodig, of bij verrassingen, is er de laatste week voor het 
herfstverlof een kans tot oudercontact. 
Voor die mogelijke oudercontacten zal iets vroeger een inschrijvingsbriefje worden 
meegegeven. Dat lijkt lastig. Het hoeft niet te zijn. Bedenk thuis even hoe het loopt, 
wat vlot of lastig is, en beslis op die basis of een contact nu reeds nodig is. Na 
evaluatie van het vorige jaar denken we dat een direct contact in de klas een gesprek 
toch een extra waarde en duidelijkheid kan meegeven. Graag zien we jullie dus ook 
op school verschijnen. Daarnaast kan het bijvoorbeeld boeiend of handig zijn om met 
beide ouders eens samen een gesprek te kunnen voeren. De kinderen daarvoor 
alleen thuis laten is dan niet zo geweldig. Zo'n gesprek kan op school of via de 
computer voor het 4de, 5de en 6de leerjaar. Denk er dus inderdaad al eens over na 
hoe en wat jullie denken te doen. Met die ingevulde briefjes hebben we dan net iets 
meer tijd om alles te plannen.  
Niet vergeten: we waren gestart bij de dag van de jeugdbeweging. Alle kinderen die 
lid zijn mogen hun sjaaltje, hun pet, hun hemd of welke uitrusting ze voor spel, 
avontuur of ontdekking nodig hebben, die dag aantrekken om naar school te komen. 
We maken er een kleurrijke en diverse groepsfoto van. 
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5.Rivierenhof 
 
Het vijfde leerjaar gaat op 28 oktober op uitstap naar het Rivierenhof. Wat ze daar 
werkelijk beleefd hebben, mogen ze nadien zelf vertellen. Je mag het ze ook altijd 
eens vragen! 
 
6.Halloween volksspelen 
 
Op 29 oktober, de dag voor de herfstvakantie dus, organiseert het zesde leerjaar een 
namiddag vol uitdagende en fantasierijke spelletjes. Hoe we dat weten? Omdat ze nu 
reeds dromen en plannen en die plannen aan het uittekenen zijn. ’s Middags om 13u. 
verkleden we ons in het thema “Halloween”. Het wordt een superleuke afsluiter van 
de eerste periode. 
 
 
7.Belangrijke data   

 

17 oktober  Dag van de armoede 

18 oktober European Open voor klas 5 en 6 

22 oktober Dag van de jeugdbeweging 

Herfstrapport 

26 oktober  Kleine wieltjes  

Oudercontacten 

27 oktober Oudercontacten 

28 oktober Uitstap naar “Het Rivierenhof” voor klas 5 

29 oktober Halloween volksspelen  

Geen nabewaking in ‘t Speelal 

31 oktober Wintertijd 

1 nov – 7 nov Herfstvakantie 

 

  

 


