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Dankjewel voor de helpende handen!   

Mededelingen  

 Wat was het fijn om jullie allemaal terug te zien op ons ROCKTERRAS’ !  
     Een geweldig feest voor iedereen. De foto’s getuigen hiervan.  
     Ga vlug een kijkje nemen op de website bij foto’s – lagere school.  
     Dankjewel aan alle medewerkers!! 

 

Een aantal ouders vroegen naar de datum van het vormsel voor volgend jaar.  
   Greta De Ceulaer is verantwoordelijk voor het vormsel. Zij heeft navraag gedaan bij het bisdom.     
   Dit zou de derde zaterdag na Pasen zijn, dus 29 april 2023. Ze heeft nog geen bevestiging  
   gekregen. Zodra ze deze heeft, laat ze het ons weten. U mag uw vragen over het vormsel ook  
   rechtstreeks tot haar richten:  greta.de.ceulaer@telenet.be  

 
 Maandag 16 mei worden de interdiocesane proeven in L4 afgenomen. Veel succes!  
 
 Dinsdag 17 mei is het fietsexamen voor L6. Ook veel succes!! 
 
 Woensdag 18 mei is het kijkdag van 9u-10.30u, vooral voor de instappers  
    na OH Hemelvaart.  
 
 19 mei gaat L4 weer alles geven in de sporthal in Herentals met ‘Alles met de bal’!  
 
 We worden de laatste dagen verwend door een mooi zonnetje en is het aangenaam warm.  
    Dat onze kinderen geen truien meer dragen spreekt voor zich, maar het kan niet de bedoeling  
    zijn dat ze bijna in strandkledij naar school komen. We zijn tenslotte nog altijd een school.  
 
Op zondag 22 mei om 10.30 uur  verwachten we jullie weer voor  onze maandelijkse  
   kinderviering. Het  thema van de viering is: ‘Meimaand – Mariamaand’. 
   In deze viering verwachten we zeker nog onze eerste communicanten en vormelingen. 

   Ook de kinderen die volgend schooljaar hun eerste communie doen kunnen al komen  

   meevieren als voorbereiding op hun eerste communie. 

   Omdat het meimaand is mogen jullie ook een bloemetje meebrengen voor Maria,  

   onze hemelmoeder. Tot zondag , dan maken we er samen weer een fijne viering van.  
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 Wil je je kind(eren) ook tijdens de zomervakantie op een leuke en leerrijke manier bezighouden?   
    Daarvoor raden wij jullie met veel enthousiasme de vakantieboeken van Uitgeverij Averbode aan. 

   De speel- en leerboeken bevatten extra veel fun; de oefenboeken bevatten speelse oefeningen  
   voor taal, wiskunde en Frans. 

Per stuk kosten ze slechts 7,95 euro. Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie. En ze 
worden gratis thuis geleverd! Bestel ze eenvoudig online via de 
webshop: www.uitgeverijaverbode.be/speelleerboeken    

Gebruik bij je bestelling zeker je unieke schoolcode A61134 als promotiecode. Zo krijgt onze school 
ook een leuk extraatje. :-)  

Klavertje 3 actief  

De foto’s van ons Rockterras staan op de website bij ‘lagere school’  Rockterras Klavertje 3 

 

Klasactiviteiten en agenda 

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  

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  
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