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Onze eerste graad voor de allereerste keer op tweedaagse!  
 

Mededelingen  

 Het is zover! Nog enkele nachtjes slapen en onze kindjes van het eerste en tweede leerjaar  
    gaan op tweedaagse, de ‘Wolkjesklassen’! Spannend! Ze zijn nu al ‘in de wolken’! 
    Dit gaat erg leuk worden. Heel veel plezier!  
 
  Ook onze kleutertjes gaan op stap, met de grote bus! Ze gaan naar het ‘Struisvogelnest’,  
     we duimen voor goed weer!  Veel speelplezier!!  
 
 L3 wordt 23 mei plechtig ontvangen door onze burgemeester op het gemeentehuis.  
     Een unieke ervaring!  

 Let op:  Woensdag 25 mei is het pedagogische studiedag. De kinderen hebben dan vrijaf, 
    dan volgt het weekeinde van OH Hemelvaart. Dit wordt een erg lang weekeinde  
    voor onze leerlingen.  

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  

 
 Veel ouders gaan naar het gemeentehuis i.v.m. een reistoelating voor minderjarigen,  
    in functie van een schooluitstap naar het buitenland. Dit kan je ook online regelen.  
    Meer informatie kan u vinden op: https://www.grobbendonk.be/reistoelating-minderjarigen 
 
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.  

mailto:greta.de.ceulaer@telenet.be
https://www.grobbendonk.be/reistoelating-minderjarigen


 

Weekbrief 
23 mei 2022 t/m 29 mei 2022 

 

Basisschool Klavertje 3 - Dorp 57 - 2288 Bouwel - 014 51 27 42 – p 2 van 4 

 
 
 
  

Klavertje 3 actief           Bezoek aan de kazerne.  L5 
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Klasactiviteiten en agenda 

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  

 


