16 november 2020

Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3
1. Herinnering Studiedag
Op 18 november is er een studiedag voor de leerkrachten over GDPR en privacy. Het
coronavirus deed het onderwijs – volgens sommigen – eindelijk halsoverkop het digitale
tijdperk induiken. Is het allemaal zo verstandig en veilig? Neen dus. Daarom hopen we op
die dag flink de mogelijkheden en de grenzen te verkennen en te bespreken. Zoals op
andere studiedagen mogen de leerlingen die dag thuis blijven.

2. Vlaamse Stem Olympiade Junior voor iedereen
De voorronde van de STEM Olympiade hebben de leerlingen en leerkrachten van 5 en 6
reeds doorworsteld. Men is ondertussen druk bezig met het verbeteren van de resultaten.
Normaal gezien zouden de antwoorden en resultaten deze week gepubliceerd worden.
Maar .... er is de digitale/online "Dag van de Wetenschap" op zondag 22/11.
De organisatoren, en wij ook natuurlijk, vinden het een unieke gelegenheid
om de Vlaamse Stem Olympiade aan het grote publiek aan te bieden.
Vandaar de verwijzing naar de link www.dagvandewetenschap.be.
Daar kan je deze activiteit terug vinden.
Hopelijk voelen een aantal ouders zich aangesproken om deze uitdaging aan te gaan.
En ja, er wordt een mooie Stem-prijs voorzien: de nieuwe LEGO robot uitvinder.
De resultaten van de voorronden van onze leerlingen zullen daarom een weekje uitgesteld
worden.
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3. 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!

4. Belangrijke data
18 november
24 november
4 december
11 december
15 december

16 december
18 december
21 dec – 3 jan
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Pedagogische studiedag
Kleine wieltjes
Geen opvang in ‘t Speelal
Winterrapport
Kleine wieltjes
Geen opvang in ‘t Speelal
Oudercontacten
Oudercontacten
Kerstfeestje in de klas
Geen opvang in ‘t Speelal
Kerstvakantie
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