04 december 2020

Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3
1. Kerstkransen voor 6
Op donderdag 17 december 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. De leerlingen brengen die dag een snoeischaartje mee om
takjes te knippen.
De leerlingen krijgen deze kerstkrans mee naar huis om het nog gezelliger te maken.
Achteraf zouden we graag de strokrans (en eventueel herbruikbare versiering)
recupereren. We kunnen deze immers meerdere keren gebruiken.
2. Infoavond voor ouders van 6 (en 5)
Zoals elke jaar organiseert het CLB een infoavond om ouders de
structuur van het middelbaar onderwijs uit te leggen.
De infoavond 6de leerjaar gaat dit jaar, gezien de corona crisis, online
verlopen. Het CLB zal een live webinar organiseren waarin ze de ouders
door een powerpointpresentatie loodsen en ook kansen geven om
vragen te stellen.
Tegen dan zullen hiervoor brieven verstuurd worden en tegen de infoavond ook een link
doorgestuurd worden. Indien het moeilijk is om digitaal deze webinar te volgen, gelieve de
school te contacteren.
Voor onze scholengroep gaat dit door op maandag 25/01 om 19.30u .
3. Kerstfeestje
Vrijdag 18 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 14 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.
4. 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 in je elleboog te hoesten. Zo gewoon en zo beleefd.
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5. Schoolraad
Het mandaat van de huidige schoolraad loopt in april 2020 af. We starten met de
voorbereiding voor een nieuwe schoolraad. Wie hierbij betrokken wil zijn, gelieve een
seintje te geven aan directeur Stef Lambrechts, voor woensdag 16 december 2020, op het
mailadres stef.lambrechts@brecht.be
Meer info over de schoolraad vind je op de website van de vestigingsplaats.
www.brecht.be/leven
De gemeentescholen vind je bij onderwijs.
6. Belangrijke data
11 december
15 december

16 december
18 december
21 dec – 3 jan
20 januari
25 januari
26 januari
29 januari
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Winterrapport
Kleine wieltjes
Geen opvang in ‘t Speelal
Oudercontacten
Oudercontacten
Kerstfeestje in de klas
Geen opvang in ‘t Speelal
Kerstvakantie
Pedagogische studiedag
Infoavond voor ouders van 6 (en 5)
Kleine wieltjes
Facultatieve verlofdag
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