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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

1. Rapport 1 derde leerjaar  

 

Vandaag krijgen de leerlingen van het derde leerjaar hun eerste rapport mee naar huis. 

Studieresultaten, studiehouding, sociale omgang: laat ons hopen dat ze vooral een 

strikje errond verdienen! Samen met het rapport ontvangt u ook een briefje om in te 

schrijven op een eventueel oudercontact. 

 

2. Week van het bos 

 
Maandag startte de Week van het Bos.   

Onze leerlingen maken kennis met heel wat bossen en mooie natuurplekken in en rond 

onze gemeente: 

 Het Marum (beter gekend als Groot Schietveld): een prachtig natuurgebied, gelegen 

aan de Wuustwezelsteenweg.  Hier is een wandeling uitgestippeld a.d.h.v. paaltjes 

die bovenaan gekleurd zijn. 

 De Merel (Zijstraat Schotensteenweg) een bosrijk gebied waar sinds kort ook een 

uitdagend parcours aangelegd is voor crossfietsen en mountainbikes. 

 Het Rivierenhof – op hun website vind je veel interessante info 

 Brechtse Heide (langs de Abdijlaan) – heerlijk ravotten, fietsen en wandelen zijn 

mogelijk.  Je kan ook parkeren aan de Keysershoeve in Sint-Job en de ‘loopomloop’ 

uitproberen. 

 

3. Vlaamse Stem Olympiade Junior voor 5 en 6 

Woensdag 23 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/ Voor 

deze test zal € 2 aangerekend worden op de 

schoolrekening.   

Veel succes! 

 

 

https://www.technologieolympiade.be/vjso/
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4. 25 oktober: Halloween 

 

Op 25 oktober, in de namiddag, organiseren we ons 

Halloweenfeest.  De leerlingen mogen zich vanaf 13.05 uur 

verkleden.  De leerlingen van 6 zullen ‘Halloween’-volksspelen 

organiseren, groep 2 zal ons komen vervoegen. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kijkzwemmen voor 3        

                                                           

 

Op donderdag 28 november 2019 organiseert Zwembad De Wildert (Wildertsedijk 61, 4481 

ET Zundert – Nederland) een kijkdag van 15 tot 15.30u.  De leerlingen van 3 duiken het 

water in en u kan zelf waarnemen hoe vlot onze jongens en meisjes al door het water 

klieven.  Uw kind kan na het zwemmen met u rechtstreeks naar huis rijden, dan zorgen wij 

ervoor dat de boekentas mee de bus opgaat.  Ouders kunnen helaas niet met de zwembus 

meerijden…  Gelieve onderstaand briefje in te vullen. 

 

 

5. CLB-infoavond secundair   21 januari 2020  
 

Dit is geen vergissing, eerder een tijdige aankondiging. De leerlingen van zes, en wellicht 
nog meer hun ouders, zouden wel eens nieuwsgierig kunnen zijn naar wat hen volgend jaar 
in het middelbaar onderwijs te wachten staat. 
Het CLB zal op 21 januari in het gemeenschapscentrum Jan Van der Noot om 19.30u. 
uitleg geven omtrent de studiekeuze.  

 

 

6. Tjakkie de specht voor 5 

 

Op donderdag 24 oktober gaat het vijfde leerjaar op 

leerwandeling in het Rivierenhof.  Samen met Tjakkie de specht 

gaan ze op onderzoek in het bos.  De boswachters van het park 

stippelden een interessante wandeling uit en die dag staan er 

educatieve bolderkarren op hen te wachten.  Ze sluiten de 

voormiddag af met een picknick in het park. 
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7.FLITScampagne 

 

“Tussen de herfst- en krokusvakantie neemt onze school weer deel aan de 
FLITScampagne.  De actie stimuleert leerlingen om ook in de winter duurzaam naar school 
te komen, met extra aandacht voor zichtbaarheid en verantwoord verkeersgedrag.  Tijdens 
deze periode zullen er regelmatig controles uitgevoerd worden, waarbij de kinderen een 
sticker kunnen verdienen op hun spaarkaart.  Denk dus zeker elke dag goed aan het 
dragen van fluo in het verkeer.”  

                                                                                                        
 

8.Belangrijke data 
 

22 oktober Kleine wieltjes 

Oudercontacten derde leerjaar  

23 oktober Oudercontacten derde leerjaar 

24 oktober Uitstap klas 5 naar Het Rivierenhof 

25 oktober Halloween/ Volksspelen  

Geen opvang in ’t speelal 

28 okt - 3 nov Herfstvakantie 

11 november Wapenstilstand viering om 10 uur in de kerk in Overbroek 

12 november  Geen opvang in ‘t speelal 

Week 18 november Voorleesweek 

18 november Toneelvoorstelling Bla Bla Blues 5 en 6 

21 november  Geen opvang in ’t speelal 

26 november Kleine wieltjes 

28 november Kijkzwemmen derde leerjaar 

13 december Rapport 2 voor klas 3, rapport 1 voor 4,5 en 6 

17 december  Kleine wieltjes 

17 en 18 december Oudercontacten 

20 december Kerstfeestje 

Geen opvang in ‘t speelal 

23 dec - 5 jan Kerstvakantie  

21 januari Infoavond 6de leerjaar om 19.30u. 

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

 

_________ gaat met de ouders naar huis en rijdt dus niet met de bus terug naar school. 

Je kind neemt de boekentas mee naar het zwembad. 

         Handtekening 

 

 


