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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

 

1. Respectvolle wensen 

 

Na het succes van de vorige jaren, willen we opnieuw met zijn 

alles wijs omgaan met wensen, willen we nogmaals duidelijk 

herhalen hoe we in de klas met eindejaarswensen willen 

omgaan.  Het mooist is om zelf een kaart te maken.  In ieder 

geval, of er thuis een kaart geknutseld, gekleurd en bij elkaar 

gekleefd wordt of niet: we willen enkel nog kaarten, maximum 

één per kind dus, met wensen voor de hele klas.  Die hangen 

we op.  Andere kaartjes delen we niet meer uit op school.  Maak 

er iets leuk van!  

 

2. Rapport 

 

Nog een zucht en dit eerste trimester behoort tot de geschiedenis.  Vooraleer het echt zo is: 

op 13 december worden de kerstrapporten uitgedeeld.  Ondanks de hindernissen of de 

lastige brokjes van de voorbije maanden hopen we dat velen zullen blinken op basis van 

hun inzet en positieve houding.  Wat het ook is: maak na het kerstverlof opnieuw werk van 

de goede voornemens.  Bij het rapport zit ook een briefje om in te schrijven voor de 

oudercontacten: op maandag 16 december worden de uren verdeeld.  Om handig een 

uurrooster te kunnen opstellen, liefst niet één tijdstip maar een (korte) periode vermelden.  

En vooral: wie wil komen, zorgt best dat de briefjes er maandag zijn.  Nadien zijn er nog 

enkel de lege gaatjes die beschikbaar zijn.  

                                                 

3. Frans toneel in 6 
 

Zoals eerder vermeld worden ouders/grootouders/sympathisanten uitgenodigd om naar ons 

Frans toneel te komen kijken op 18 december.  Daar we elke woensdag afsluiten met een 

kwartiertje lezen, willen we de ouders reeds om 11.40 uur uitnodigen voor ons toneel.  

Daarna hopen we dat ons publiek mee ons leesproject ondersteunt en zelf een boek 

meebrengt om een kwartiertje in alle stilte te genieten van lezen.  
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4. Belangrijke data 
 

16 december e-lab voor 6, leerlingen om 8.20u. op school 

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 11.40u. 

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

klassen 

Geen zwemmen voor 3 

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 

Technopolis voor 5 

28 januari Toneel "De rattenvanger" voor 3 en 4 

31 januari Facultatieve verlofdag 

3 februari Auteurslezing Benjamin Leroy + Bibwijzer voor 3 en 4 

 
 

 
 


