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Zondag 5 december ontsteken we de tweede kaars.  

 

Hoe graag hadden we op een originele manier afscheid genomen van het gebouw van de 

lagere school dat weldra zal verdwijnen.  

Hoe graag hadden we alle mensen die ooit als kind hier op de banken gezeten heeft of als 

juf voor de klas heeft gestaan, uitgenodigd om nog eens te komen kijken en samen met 

ons het glas te heffen op wat geweest is …… 

Helaas heeft corona ook deze keer weer gezorgd dat deze mooie ‘dromen’ niet kunnen 

doorgaan.  

Mededelingen 

  Het virus blijft sterk aanwezig, daarom willen we vragen om a.u.b zeer alert te zijn, we voelen dat 

onze school jammer genoeg ook niet meer gespaard blijft. Blijf de mondmaskerplicht binnen de 

schoolpoorten respecteren.  

 

Verhuis 

  Woensdag 22 december gaan we (als we positief antwoord krijgen van de gemeente over de vrachtwagen)   
      banken, kasten, … verhuizen naar de Langenheuvel. Hierbij kunnen we zeker helpende handen gebruiken.  
 
  Zijn er enthousiaste klussers die ons willen helpen bij het demonteren en monteren van een aantal zaken?   

 

Als u wil ingaan op  één van de voorgaande vragen, laat het ons weten.  

- mail dan naar directie@klavertje3.be  en geef je naam / ouder van … / telefoonnummer door zodat we 

verder kunnen afspreken.  

                                                          Alvast een grote dankjewel !  
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Hallo ouders en sympathisanten, 

Over enkele weken start de school met heuse 

verbouwingswerken.  

Hierdoor zullen we met een 5-tal klassen in de site 

‘Langenheuvel’ zitten.  Als zorgjuf zitten we geregeld in een aparte ruimte 

om met de kinderen te werken.  Maar 

een extra ruimte hebben we niet meer 

in de Langenheuvel.  Daarom onze 

oproep naar jullie toe.  Heeft er iemand van jullie of kennen jullie 

iemand die een woonwagen/een pipowagen/een caravan…heeft, die we 

voor de schoolmaanden mogen gebruiken.  We zouden deze wagen 

inrichten als zorgklasje  waar we met 1 of 2 kinderen kunnen werken.  

Als je ons kan helpen, heb je vragen, stuur maar een mailtje naar 

helena.buys@klavertje3.be of spreek ons aan.   

Groetjes van de zorgjuffen, Marijke en Helena 

  

 

 Nu zondag 28 november begint de advent en steken we het eerste kaarsje aan. 
 

Daarom nodigen we je weer uit voor de kinderviering van volgende zondag 28 november om 10.30 uur 

 Het thema  van de viering is: God zoekt een plek waar Hij kan wonen. 

In de advent gaat onze speciale aandacht naar  mensen en kinderen  in onze buurt die het moeilijk hebben. 

Ieder kind heeft recht op een warm huis om in te wonen. Jammer genoeg zijn er ook bij ons nog kinderen die geen 

dak boven hun hoofd hebben of die wonen in een huis waar het altijd koud en vochtig is. 

Denken we wel eens aan deze kinderen die het niet zo goed hebben als wij?  

 

Advent betekent toch “samen op weg gaan naar Kerstmis”. Laten we dan proberen om ons gedurende die 4 weken 

klaar te maken voor Kerstmis, het feest van vrede, vreugde, warmte en gezelligheid  voor iedereen. 

Tot zondag. We verwachten jullie,   zeker de vormelingen en de eerste communicanten. 

MONDMASKER IS VERPLICHT VOOR IEDEREEN VANAF 10 JAAR !!! 

 

 

 
Klasactiviteiten en agenda 

13 december 2021 Verkeerspark L5 en L6 

20 december 2021 Verkeerspark L3 en L4 

22 december 2021 Openklasdag in groepen  

9 maart 2022 Fotograaf  

23 maart 2022 Grootouderdag 

8 mei 2022 Schoolfeest  
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