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Vrolijk Pasen !!  

 

en  

 

 
Laat het zonnetje maar schijnen !  

 
 
 

Mededelingen  

 Van 28 maart t/m 31 maart organiseert de lagere school naar gewoonte een oudercontact.  
     Ook KD1 nodigt de ouders van de nieuwe kindjes uit voor een gesprek.  
     U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.  

  Op 31 maart kunnen onze kinderen van L3 en L4 weer volop genieten van de workshop van  

      De Munt nl.  ‘De list van Gianni Schicchi’  

 
 Veel ouders melden goed de afwezigheid van hun kind. Mogen we vragen dat iedereen dit doet?  
      Telefonisch naar het secretariaat of de directie, via mail, …   ook best altijd even een mailtje   
      naar de leerkracht sturen.  
 

 Klavertje 3 zet zich ook in voor Oekraïne!  
     Op vrijdag, 1 april organiseert onze school een sponsortocht t.v.v. de Oekraïense getroffen bevolking.                                                                            
     Iedereen doet mee, van de kleuters tot het zesde leerjaar.   
     De wandelafstand is aangepast aan de leeftijd.                                                                   
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 Om hen te sponsoren, kunt u, familie, vrienden… een vrije gift schenken.   
     U kunt dit cash meegeven of desgewenst overschrijven op het rekeningnummer:                                                                                       
                    BE04 7333 0620 0031                                                                                           
                    VBS Klavertje 3, Dorp 57, 2288 Bouwel     
                    mededeling: sponsortocht, naam kind, klas                                                                     
 
   U hebt reeds een formulier ontvangen. Gelieve het strookje onderaan in te leveren vóór 29 maart.   

   Alvast hartelijk dank voor uw steun.           

                             Hartelijk dank voor de sponsorgelden die we reeds mochten ontvangen voor Oekraïne!!  
 

Woensdag 30 maart zetten we onze deuren terug open van 9u-11u. voor de allerjongste kleuters. 

    Eerst en vooral heten we onze kindjes welkom die na de paasvakantie starten!  

    Daarnaast kunnen ook andere ouders een kijkje komen nemen. 

 
 
Denk eraan: de site om de foto’s te bestellen staat maar 14 dagen open. Gelieve je bestelling tijdig in te 

geven. Indien u bestelmoeilijkheden zou ondervinden, kan u al tal van antwoorden vinden op de website 

www.fjvandereycken.com bij veelgestelde vragen.  

Hebt u nood aan meer ondersteuning, dan kan u een mail sturen naar de helpdesk: 
helpdesk@fjvandereycken.com 

 
 

 Volgende zondag 27 maart om 10.30 uur nodigen we jullie weer samen met mama en papa 
     uit voor de maandelijkse kinderviering. 
     Het thema van deze vastenviering is : We delen met iedereen, niemand verloren. 
     Om de wereld beter te maken voor iedereen moeten we delen en herverdelen. 
     Broederlijk Delen roept ons op om mee te doen. 
     Komen jullie ook meevieren en broederlijk delen?  
    We verwachten zeker onze vormelingen ,onze eerste communicanten en toekomstige eerste 
     communicanten.   Tot zondag. Werkgroep kindervieringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fjvandereycken.com/
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Klavertje 3 actief  

 De jongste duivenmelker van het land: onze Siebe.  Hij kwam volop in het nieuws!!  

 
 

 
 

 

Klasactiviteiten en agenda 

28 maart 2022 L2: SVS Mega-spelenpaleis  

29 maart 2022 Het grote voetgangersexamen  

31 maart 2022 L3-L4: De Munt  

4 april t/m 18 april 2022 Paasvakantie en paasmaandag  

23 april 2022 Vormsel  

26 april 2022 Sportdag lagere school 

22-27 april 2022 L5: grote verkeerstoets  

5 mei 2022 L6: talenten stage Albert Heyn  

14 mei 2022 Eerste Communie  



 

Weekbrief 
28 maart 2022 t/m 1 april 2022 

 

Basisschool Klavertje 3 - Dorp 57 - 2288 Bouwel - 014 51 27 42 – p 4 van 4 

29 april 2022 Zwemmen  

8 mei 2022 Schoolfeest  

13 mei 2022 Zwemmen  

17 mei 2022 L6: Fietsexamen  

18 mei 2022 Kijkdag KS 9u-10.30u 

19 mei 2022 L4: SVS Alles met de bal  

23 mei 2022 Schoolreis kleuters:  Struisvogelnest  

23 en 24 mei 2022 Eerste graad: ‘Op wolkjes klassen’  

25 mei 2022 Pedagogische studiedag 

26 mei 2022 OH Hemelvaart  

27 mei 2022 Brugdag 

1 juni 2022 Grootouderdag  

3 juni 2022 Veldloop lagere school  

3 juni 2022 Picknick scholen (gemeente)  

6 juni 2022 Pinkstermaandag  

8 juni 2022 Fruitverkoop oudercomité  

17 juni 2022 L3-L4: Uitstap Toverland tot 18u  

17 juni 2022 L5-L6: Padel Grobbendonk 

23 juni 2022 Derde graad: Pennenzakkenrock  

24 juni 2022 Zwemmen  

27 juni 2022 Diploma-uitreiking oudste kleuters en zesdejaars 

28 juni 2022 Schoolreis L1 en L2: Bengelpop 

30 juni 2022 De school eindigt om 12u  

 


