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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

1. Goed gedrag, elke dag: iemand groeten               

 

Met de hoed in de hand komt men door het ganse land.  Meer zelfs: met een gepaste 

beleefdheid vlieg je ook zo doorheen het ganse schooljaar.  Daarom kiezen we in 

november het aandachtspunt: iemand groeten. 

Kies de juiste manier om te groeten: de juiste woorden, met een glimlach of een gebaar, 

met een blik naar de persoon toe, en, groet terug.  Alvast een aangename start hiermee! 

 

2. Theater voor 5 en 6 op 18 november 

 

Een absurde, beeldende voorstelling.  Bla bla blaaa bla blah! Blah! Bla bla blaha 

blahaha bla bla Bla Bla Blues!  In een groot appartementsgebouw wonen verschillende 

figuren samen.  Ze zijn geplukt uit een lang vervlogen tijd.  Samen leven ze naast, bij, 

op, over, onder en zonder elkaar.  Elk ploeteren ze met hun alleen-zijn in een wereld 

waar alles mogelijk lijkt.  Ze raken verstrikt in een zoektocht naar connectie met elkaar, 

zichzelf en hun omgeving.  Gemaakt en gespeeld door: Femke Platteau en Freek De 

Craecker.  Een bedrag van 5 euro zal op de schoolrekening verschijnen.                        

                                                                                                      
3. Openklas Klavertje 3 op 19 maart 
 
Op 19 maart organiseren we een openklasdag.  In de loop van de voormiddag hebben alle 
ouders de mogelijkheid om een les bij te wonen in het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.  In de 
namiddag kan dat in het 1ste en 2de leerjaar en de kleuterschool.   
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4. OCSO: Oudercomité scholengroep Overbroek 
 

Recent nieuws van het oudercomité via de link en de QR-code. 
Je kan ook onderstaand strookje invullen om nieuws te ontvangen via e-mail. 
 

                         
http://eepurl.com/gx-OLL   
https://www.facebook.com/oudercomitescholengroepoverbroek/ 
 
 
 
 

5. Film voor alle leerjaren op 19 december                 
 
Rosie verhuist met haar moeder naar een appartement aan de andere kant van Brussel.  
Ze leert er een heleboel mensen kennen: de gekke meneer Tak, de excentrieke mevrouw 
Hemelrijk en vooral Moussa, die in het appartement boven haar woont.  Hij neemt Rosie op 
sleeptouw door de hele buurt. 
We maken een verplaatsing naar De Studio in Antwerpen.  De inkom wordt betaald door 
het oudercomité, waarvoor dank. 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 

______________________________ ouder van ______________________ klas ___  

wil graag op de hoogte gehouden van activiteiten georganiseerd door het oudercomité 

op volgend e-mailadres__________________________________________________ 

         Handtekening 

 

 
 

http://eepurl.com/gx-OLL
https://www.facebook.com/oudercomitescholengroepoverbroek/
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6. Belangrijke data 
 

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 Winterrapport 

17 december  Kleine wieltjes 

17 en 18 december Oudercontacten 

18 december  Flitswandeling 

19 december Film Rosie & Moussa in De Studio in Antwerpen voor alle 

klassen 

20 december Kerstfeestje 

Geen opvang in ‘t speelal 

23 dec - 5 jan Kerstvakantie  

21 januari Infoavond 6de leerjaar om 19.30u. in het GC 

23 januari Bezoek ziekenhuis Malle voor derde leerjaar 

19 maart  Openklasdag 

 
 
 

 

 


