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4 oktober is het werelddierendag!  
Verwen ze!  

 

Mededelingen  

 

 Maandag 3 oktober is het facultatief verlof.  
 

 Warme oproep: L5 en L6 zijn op zoek naar pompoenen om er creatief mee aan de slag te 
gaan en om er natuurlijk lekkere pompoensoep van te maken. Wie kan er pompoenen missen 
of verkopen tegen een heel zacht prijsje? Laat maar weten aan juf. Hilde en juf. Kristel.  
 

 Dinsdagnamiddag krijgt L5 weer een belangrijke verkeersles over de ‘dode hoek’ ! 
 

 Joepi, de schoolfoto’s zijn klaar! 
Onze schoolfoto’s worden ook dit schooljaar online verkocht. 
Uw kind kreeg van de schoolfotograaf een document mee dat verwijst naar 
www.vdeonline.com en waarop u de unieke en beveiligde foto-ID kan invullen.  
Op de online-bestelsite kunt u de individuele foto en de klasfoto van 
uw kind bekijken, bestellen en betalen via de duidelijke richtlijnen op de site zelf. 
Voor de bestelling respecteert u wel de aangegeven termijn, vermeld op het 
document. 
Gelieve het briefje met de ID-inlogcode te vragen aan je kind 
 
De foto’s worden 30 dagen na de afsluitdatum GRATIS centraal op school geleverd 

en verdeeld. Indien u een digitaal bestand hebt besteld ( het digitaal bestand wordt 

automatisch na betaling verstuurd naar het ingegeven emailadres, gelieve ook 

even te kijken in de ongewenste mails) 
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 Kikoen: mogen wij u dringend vragen om de regels van Kikoen wat de inschrijving betreft,  
op te volgen. U moet uw kind tijdig inschrijven en Kikoen laten weten als je je kind toch komt 
ophalen. Dit kan op het laatste nippertje, niet via de school gebeuren. 
Als u niet inschrijft, wordt uw kind vanaf NU ook niet meer meegenomen. Dit betekent dat 
de school op dat moment voor voldongen feiten staat, wat niet de bedoeling mag zijn. 
Communiceren doen we niet via de kinderen, ze weten soms niet of ze wel of niet naar Kikoen 
moeten, het verwart hen.  
 

Klavertje 3 actief 
 

Klasactiviteiten en agenda 

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 

21 november 2022 Start voorleesweek  

22 november 2022 L5 en 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 

  

9 december 2022 L2 Auteurslezing in de bib  

21 december 2022 Kijkdag 9u-10.30u  

23 december 2022 Zwemmen  
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26 december 2022 t/m 8 
januari 2023  

Kerstvakantie  

 


