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Mededelingen  

 Het is bijna zover! Op 8 mei rollen we ons ‘rock terras’ uit aan de parochiezaal.  
Kom je graag gezellig vertoeven op ons terras, een kijkje nemen bij één van onze workshops of 
draag jij ook graag een steentje bij (wij zoeken nog helpers bij het opstellen, opdienen,  
opruimen, …) geef ons maar een seintje!  
Je kan je natuurlijk ook weer inschrijven voor onze taartwedstrijd! Het thema is wel overduidelijk!  
 
Trek je hipste rockabilly of rockabella outfit aan en breng zo de jaren 50 weer tot leven.  
Dat zou steengoed zijn!  
 
We zijn op zoek naar ‘Helpende handjes’, schrijf je in!  Zie bijlage  
Ook voor de taartwedstrijd kan u nog inschrijven.  Zie bijlage  
U kind bracht ook een papieren versie mee.  

 
 OBSERVATORS FIETSEXAMEN GEZOCHT 
De leerlingen van het zesde leerjaar zijn op zoek naar ouders, grootouders, buren, tantes, peters, 
... die het zien zitten om op dinsdag 17 mei anderhalf uurtje te komen helpen bij het begeleiden 
van het fietsexamen.  
 
Wat verwachten wij van deze vrijwilligers?  Dat ze zich kunnen vrijmaken op 17 mei ‘22  van 
8.45uur tot ongeveer 10.15 uur.  

 Om 8.45 uur worden alle vrijwilligers ontvangen op de kleuterschool DORP, op de 
speelplaats, waar ze hun materiaal en extra uitleg omtrent hun opdracht krijgen. 

 Van 9 uur tot 10 uur wordt er van hen verwacht dat ze op een bepaalde plaats ,in Bouwel, 
langs de fietsroute gaan staan en er de leerlingen van het 6de lj die voorbij fietsen 
observeren a.d.v. een evaluatiefiche. 

 Na afloop verzamelen we terug op de speelplaats en kan u de evaluatiefiche terug aan de 
juf bezorgen en eventueel nog toelichten. 
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Voorlopig hebben we slechts 2 vrijwilligers gevonden, terwijl we er 9 zouden kunnen 
gebruiken.  Wil u uw steentje bijdragen? Geef dan een seintje via mail 
kristel.mateusen@klavertje3.be . 
  
 Mogen wij u vragen om uw kind een doos papieren zakdoekjes mee te geven.  
   Ze vliegen ‘de doos’ uit. 
 
 We hebben van het secretariaat van het zwembad Nijlen de melding gekregen dat in juni het 
zwembad gesloten zal zijn wegens onderhoud en inspectie. De zwemlessen van juni gaan dus 
niet door.  
 
 Klavertje 3 is derde geworden voor de fietscontrole !! Proficiat L4 – L5 en L6. Dinsdag 3 mei 
komt men naar de school voor de prijsuitreiking! Er waren 24 deelnemende scholen.  
 
  In de klas stilstaan bij eigen talenten, jobs ontdekken die hierbij aansluiten en dan de proef op 
de som nemen …. dit doen de leerlingen van L6 aanstaande dinsdagvoormiddag door stage te 
volgen in een echt warenhuis. Al wie ze in actie wil zien, is welkom in AH Nijlen.  
 
 
 

 

Klavertje 3 actief  

 

Klasactiviteiten en agenda 

3 mei 2022 L6: talenten stage Albert Heyn  

14 mei 2022 Eerste Communie  

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  
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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  

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  

 


