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Mededelingen  

 Dinsdagavond om 19u is het infoavond voor onze kleuters.  
Donderdagavond om 19u is het infoavond voor de lagere school.  
De info wordt gegeven in de klassen! Welkom!  

 

 Warme oproep: 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 reeds besproken met de preventieadviseur.  
 

 Ook wij als school ontsnappen niet aan de stijgende prijzen, hier en daar zal u een kleine 
verhoging vinden. (zie ook jaarlijkse inlichtingen)  
 

 Vorig schooljaar zijn er, door een fout in het systeem, heel wat problemen geweest met de 
schoolrekeningen. Wij gaan dit per persoon nakijken en in orde te brengen. 
We zullen u laten weten wanneer de rekeningen verstuurd worden en raden u aan dan ook je 
spam te controleren.  
 

 Wat de mailadressen betreft: u zal één van de dagen een testpagina van mij ontvangen. Graag 
zo snel mogelijk antwoorden met ‘OK’, zo kunnen we vlug opsporen wie de weekbrief …. niet 
ontvangt en kunnen we een oplossing zoeken.  
 

 Vrijdag 16 september 2022 is Kikoen GESLOTEN. Er is geen opvang in de school. 
 

 Vrijdag 16 september is het STRAPDAG en Klavertje 3 doet weer volop mee!  
Het is dan weer een keertje ‘wieltjesdag’.  
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 Zaterdag 17 september is  het ‘World Clean Up Day’ en we zouden geen ‘mooimakers’ zijn als 
we niet zouden meedoen. U zal dan vrijdag 16 september al onze kinderen ergens in het dorp 
kunnen tegenkomen met vuilzakken en grijpstokken! Klavertje 3 houdt het proper!  
 

 De kinderen die thuis gaan eten, zijn terug welkom vanaf 13.00u.  
Wij gaan hierop toezien, de kinderen zijn dan ook niet verzekerd.  
 

 We laten al even weten dat woensdag 21 september op school zal zijn. Deze wordt op 
dezelfde manier georganiseerd als vorig jaar. Familiefoto’s kunnen jammer genoeg nog niet. 
Dit is voor volgend schooljaar!  
 

Klavertje 3 actief 
Alle leuke activiteiten krijgen hier een plaatsje! De juffen of leerlingen vertellen.   

 

Klasactiviteiten en agenda 

6 september 2022 Info-avond kleuterschool om 19u  

8 september 2022 Info-avond lagere school om 19u 

12 september 2022 Fietscontrole L4 – L5 – L6 

16 september 2022 Strapdag 

16 september 2022 KIKOEN GESLOTEN   Geen opvang op de school 

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 L5  Les ‘dode hoek’   aan de sporthal  

21 oktober 2022 Dag van de jeugdbeweging 

26 oktober 2022 Open klasdag 9u-12u 

28 oktober 2022 Zwemmen 

31 oktober 2022 t/m  
                     6 november 2022 

Herfstvakantie  

11 november 2022 Wapenstilstand: vrijaf  

14 november 2022 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG     Leerlingen vrijaf 

25 november 2022 Zwemmen 

30 november 2022 Grootouderdag  

5 december 2022 Sint en Piet komen op bezoek!  
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21 december 2022 Kijkdag 9u-10.30u  

23 december 2022 Zwemmen  

26 december 2022 t/m 8 
januari 2023  

Kerstvakantie  

 


