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Niet vergeten: woensdag worden de schoolfoto’s getrokken!  

Vergeet je beste ‘smile’ niet ! 

 

Mededelingen  

 Woensdag 21 september is de fotograaf weer op school. Deze dag wordt op dezelfde manier 
georganiseerd als vorig jaar. Familiefoto’s kunnen jammer genoeg nog niet. Dit is voor volgend 
schooljaar! De verkoop zal weer online gebeuren. U krijgt hier tijdig concrete info over.  
 

 Het nieuwe schooljaar is reeds gestart. Het nieuwe werkjaar werd vorige week in de parochie 
ingezet met een feestweekend: onze parochiefeesten. Volgende zondag, 25 september om 
10.30 uur nodigen we jullie samen met mama en papa uit voor onze eerste kinder- en 
gezinsviering van het nieuwe werkjaar. We verwachten zeker de kinderen van het  
2de leerjaar die dit schooljaar hun Eerste Communie doen en de kinderen die  
vorig schooljaar hun eerste communie deden. 
Het thema van de viering is: ‘Ieder zijn kroontje.’  
Ook dit jaar willen we er fijne vieringen van maken, maar daarvoor rekenen we weer op jullie 
medewerking door voor te lezen, door mee te bidden, door mee te zingen. 
Tot zondag. Werkgroep kindervieringen 
 

 Mogen wij vragen om uw kind een doos zakdoekjes mee te geven. Dankjewel.  
 

 De verwarming van de school wordt bijna opgezet. We volgen eerst de maatschappij door de 
verwarming op 19° te zetten. Indien echt nodig passen wij de temperatuur aan. Mogen wij u 
vragen hiermee rekening te houden bij het kleden van uw kinderen.  

 

 Blij dat ik op alle ‘testmails’ reactie kreeg. We kunnen gerust zijn dat alle ouders de mails, 
weekbrieven, … ontvangen.  
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 Wat de leerlingenfacturen betreft, we zijn volop bezig om alles op punt te zetten, dit zullen jullie 
wellicht al gemerkt hebben. We zullen u laten weten wanneer de rekeningen verstuurd worden 
en raden u dan ook aan je spam te controleren.  

 

 We blijven hopen op vrijwilligers om te helpen met het ‘opsmukken’ van de speelplaats 
kleuters Dorp. Er liggen een aantal leuke toestellen klaar om geplaatst te worden op de 
speelplaats van het dorp. Ook de parasols, gekregen van het oudercomité,  
zouden verankerd moeten worden.  
Om dit te verwezenlijken hebben we ‘handige Harry’s’ nodig. Zodra we weten dat er 
vrijwilligers zijn, kunnen we een ‘bouwvergadering’ inplannen.  
Wat de veiligheidsvoorschriften betreft, dit is al besproken met de preventieadviseur.  
Als iemand zijn/haar schouders hiermee willen onder zetten, graag even een seintje aan 
directie@klavertje3.be met titel speelplaats dorp  
 
 

Klavertje 3 actief 
 

Klasactiviteiten en agenda 

19 september 2022 Schoolraad 18.30u 

19 september 2022 Oudercomité 19.30u 

28 september 2022 Integratiedag kleuters – eerste graad  

28 september 2022 Dag van de sportclub  

30 september 2022 Zwemmen  

3 oktober 2022 FACULTATIEF VERLOF 

4 oktober 2022 Werelddierendag  

4 oktober 2022 L5 Les ‘dode hoek’   aan de sporthal  

10 oktober 2022 Start week van het bos 

14 oktober 2022 L6 ‘Online databanking’  in de bib  

19 oktober 2022 L4 ‘Speuren in de bib’ L4 

21 oktober 2022 Dag van de jeugdbeweging 

21 oktober 2022 L6 Oriëntatie en herfstwandeling Kesselse Heide 

26 oktober 2022 Open klasdag 9u-12u 

28 oktober 2022 Zwemmen 

28 oktober 2022 L1 Kronkeldiedoe  

31 oktober 2022 t/m  
                     6 november 2022 

Herfstvakantie  

11 november 2022 Wapenstilstand: vrijaf  

14 november 2022 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG     Leerlingen vrijaf 

mailto:directie@klavertje3.be
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21 november 2022 Start voorleesweek  

22 november 2022 L6 De Munt ‘Tijl Uilenspiegel’  

25 november 2022 Zwemmen 

30 november 2022 Grootouderdag  

5 december 2022 Sint en Piet komen op bezoek!  

7 en 8 december 2022 Oudercontacten kleuters 

8 december 2022 L2 Chocolademuseum + musical ‘Sjakie’ 

9 december 2022 L2 Auteurslezing in de bib  

21 december 2022 Kijkdag 9u-10.30u  

23 december 2022 Zwemmen  

26 december 2022 t/m 8 
januari 2023  

Kerstvakantie  

 


