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Nieuwsbrief Klavertje 3 groep 3 
 
 

 

1. Pedagogische studiedag 15 januari 

Op 15 januari gaan de juffen en meester terug naar de schoolbanken.  De leerlingen zijn 
deze voormiddag vrij. 
 
 

2. Bezoek ziekenhuis Malle voor 3 

Op donderdag 23 januari brengt het derde leerjaar een bezoek aan het ziekenhuis van 

Malle.  We vertrekken met de bus om 8.45u. en zijn rond 12.15u. terug op school. 

We krijgen er een rondleiding door het ziekenhuis.  Dit begint bij het onthaal, de 

kinderen schrijven zich in zodat ze weten wat er moet gebeuren als ze daar komen.  

Verder krijgen ze info over het leven in het ziekenhuis en bezoeken ze enkele 

afdelingen.  

 
 

3. Meerdaagse schoolreizen 
 

Met de start van het nieuwe (kalender)jaar durven we al uitkijken naar de meerdaagse 

schoolreizen.   

De boerderijklassen van 3 en 4 zullen € 71 bedragen, de zeeklassen van 5 en 6 zijn 

geraamd op ongeveer € 100.  

Om de kosten wat te spreiden, vragen we u een voorschot van € 40 cash mee te geven 

met uw zoon of dochter voor 24 januari.      

Boerderijklassen 3 en 4 op 23-24 maart 2020 
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Kan u onderaan het toelatingsstrookje voor uw kind invullen a.u.b.? 

 

 

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

 

De ouders van __________________________ van klas _____ geven de toestemming  

 

om mee op meerdaagse schoolreis te gaan op ___________________________ 2020. 

 

 

        Handtekening 
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4. American games voor 5 en 6 

Zowel 5 als 6 zullen deelnemen aan de American Games.  Deze 
sportactiviteit wordt in sporthal De Ring georganiseerd op 13 
januari.  We rijden er met de fiets naartoe, daarom vragen we de 
leerlingen om 8.30 uur op school te zijn zodat we bij het luiden 
van de bel ineens kunnen vertrekken. Hiervoor zal € 3 op de 
rekening verschijnen.  Best een drankje voorzien. 

 
 
 

5. Flitswandeling door Overbroek 
 

Op 18 december maakten de kinderen, ouders en leerkrachten van Klavertje 3 groep 1, 2 
en 3 een flitswandeling door Overbroek.  We vertrokken in het schemerdonker met 
fluokledij en lichtjes en kwamen aan op school bij klaarlichte dag.  Dankzij de ouders van 
Hanne (5de lj.) en Daan (6de lj.) konden we alle kinderen een spiksplinternieuw hesje 
aanbieden.  Heel veel dank daarvoor!     
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6. Goed gedrag, elke dag: Schouderklopje geven en krijgen 
 

Valt het niet altijd op: toch proberen we voortdurend het gedrag in goede 
banen te leiden.  En het is nodig om hierbij te helpen, af en toe een grens te 
stellen, en vooral de kans te geven om in deze noodzakelijke groei 
volgende stappen te zetten.  Nog eens extra in de aandacht plaatsen we 
het naleven van afspraken en de noodzakelijke omgang met elkaar.  Zorg 
ervoor dat regels geen aanleiding zijn voor commentaren en probeer door je 
gedrag een pluim te verdienen.  Geef een compliment in plaats van een commentaar.   
Ook de leerkrachten doen dat liever.    

 
 

7. Kriebels  
 
We begrijpen heel goed dat sommige ouders een diepe zucht slaken wanneer ze een 
stickertje in de agenda zien verschijnen.  De school kan niet meer dan het probleem zo 
goed mogelijk opvolgen en met nadruk vragen dat alle ouders bij zo’n melding goed 
controleren en een volledige behandeling uitvoeren. 
 

 
8. Nieuws van de schoolfotograaf 

 
Er is opnieuw mogelijkheid om foto’s te bestellen tot 24 januari.  Via de webshop: 
www.vdeonline.com en de persoonlijke foto-ID kan een keuze gemaakt worden uit een 
groot aanbod van gadgets met de foto van uw kind erop. 
  

 
9. Belangrijke data 
 

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 

6 februari Schoolconcert Reis naar de blues 

7 februari Schrijf-ze-VRIJdag voor 5 en 6 

11 februari  Dikke truiendag 
Geen opvang in ‘t speelal 

12 februari Fluofeest 

17-21 februari Week tegen pesten 

18 februari Kleine wieltjes 

20 februari Meester op de fiets 

21 februari Carnaval 
Geen opvang in ‘t speelal 

http://www.vdeonline.com/
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