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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

 

1. e-lab voor 6 

Maandag 16 december verzamelen de leerlingen van 6 om 8.20 

uur (iets vroeger dan normaal) om met de bus naar Schoten te 

rijden.   

Daar staat een gedreven team klaar om hen een uurtje onder te 

dompelen in de wereld van wetenschap en techniek.   

 

 

 

2. Goed gedrag, elke dag: Hoest gepast! 

 

December is een echte hoestmaand.  Heel eenvoudig: met de koude en de 

mist rukken ook de hoestjes op.  Zeker aan denken om je hand voor je 

mond te houden.  Zo gewoon en zo beleefd.  

                                                 

3. Groenkransen voor en door 6 

 

Op dinsdag 17 december om 13.35 u. laten we onze groene vingers los en maken we met 

de leerlingen van 6 kerstkransen.  De groendienst zal ons van het nodige groen voorzien, 

versiering is ook aanwezig.  Nu zijn we nog op zoek naar creatieve ouders/grootouders die 

ons willen begeleiden bij deze activiteit.  Gelieve onderstaand strookje in te vullen als het in 

je agenda past om een handje toe te steken.   

De leerlingen brengen die dag een snoeischaartje mee om takjes te knippen.   

 

 

 

 

 

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

 

__________________________,van __________________ van het 6de leerjaar kan een 

groepje leerlingen begeleiden bij het maken van een kerstkrans. Ik kan eventueel een 

lijmpistool meebrengen. 

 

      Handtekening 
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4. Flitswandeling 

 

De voorbije weken hebben de kinderen van Klavertje 3 hun uiterste best 

gedaan om goed zichtbaar naar school te komen.  We zagen massaal 

veel fluo aan onze schoolpoorten.  Zeker in deze donkere tijden kunnen 

we niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om goed op te vallen 

in het verkeer.  Daarom organiseren we op woensdag 18 december, één 

van de kortste dagen van het jaar, een FLITSwandeling voor heel 

Klavertje 3. 

Met deze activiteit willen we ons met gans de school zichtbaar maken.  Alle kinderen, van 

de jongste kleuters tot het 6de leerjaar, zullen samen een wandeling maken door het dorp.  

Ook aan alle ouders willen we een oproep doen om met ons mee te stappen.  De bedoeling 

is dat we als groep opvallen en heel goed zichtbaar zijn.  Daarom vragen we om op deze 

dag zeker het fluo-hesje te dragen en eventueel een extra lichtje of fluogadget te voorzien 

(zaklampje mag ook).  Wij willen graag gezien worden… u toch ook?  Allen welkom om met 

ons mee te stappen.  We vertrekken meteen na het belsignaal. 

 

5. Ouders 6 uitgenodigd 
 

18 december worden de ouders van 6 om 11.55u. uitgenodigd voor een Frans toneel.  
Welkom in klas 6. 

 

6. Kerstfeestje 

 

Vrijdag 20 december houden alle klassen een kerstfeestje.  Daar 

horen natuurlijk ook cadeautjes bij!  De leerlingen van 6 gaan zelf 

creatief aan de slag en ontwerpen zelf een kerstpakje voor een 

klasgenoot.  Aan de leerlingen van 3, 4 en 5 vragen we om iets 

mee te brengen in de loop van de week van 16 december.  Hou 

rekening met een richtprijs van 4 euro.  Het is dus echt niet de 

bedoeling om meer geld uit te geven dan dit bedrag.  Let op: je 

weet niet wie jouw kerstpakje zal ontvangen, zorg dus dat het geen 

‘typisch jongens/meisjescadeau’ is.  Snoep geven is ook niet de 

bedoeling.             
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7. Belangrijke data 
 

9 december Prentenboek voorstellen aan 3KO voor 3 

13 december Winterrapport 

Bezoek wintertuin voor 3 

16 december e-lab voor 6 

17 december  Kleine wieltjes 

Groenkransen voor 6 

Geen opvang in ‘t speelal 

17 en 18 december Oudercontacten 

18 december  Flitswandeling 

Frans toneel voor 6 om 11.55u. 

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

klassen 

20 december Kerstfeestje per klas 

Geen opvang in ‘t speelal 

23 dec - 5 jan Kerstvakantie  

13 januari  American games 5 en 6 

Geen opvang in ’t speelal 

15 januari Pedagogische studiedag 

21 januari Kleine wieltjes 

Infoavond 6de leerjaar om 19.30u. in het GC 

23 januari Bezoek ziekenhuis Malle voor 3 

28 januari Toneel "De rattenvanger" voor 3 en 4 

31 januari Facultatieve verlofdag 

3 februari Auteurslezing Benjamin Leroy + Bibwijzer voor 3 en 4 

 
 

 
 


