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Beste ouders,   
 
Vandaag ontvangen jullie de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.  Het 
schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni 2020 om 12 uur, voor de kleuterschool is dit op 
dezelfde uren zoals ze momenteel naar huis gaan (12 uur - 12.15 uur - 12.30 uur). 
Dinsdagnamiddag is er GEEN OPVANG. 
 
We sluiten dit vreemde schooljaar deze keer niet af met vele knuffels, het aftellen naar de 
grote vakantie enz…  Het virus heeft een enorme impact gehad op ons leven.  Er werden 
inspanningen gevraagd van u als ouder, uw kind zelf, ons personeel.  Toch menen we dat 
we allen ons best gedaan hebben om dit zo goed mogelijk aan te pakken.   

 
Vandaar dat we met zijn allen een grote pluim verdienen. 
U, als ouder, om een weg te vinden in het begeleiden van uw kind bij 
de schoolse opdrachten, bij het zoeken van gepaste opvang, het 
aanpassen aan gewijzigde schooluren, … 
Jij, beste leerling, bij het oplossen van vele taken zonder de juf, het 
proberen zo goed mogelijk in orde te zijn, het terug naar school komen 

met veel goesting, … 
Jij, beste leraar, bij het omgaan met dagelijkse wijzigingen, bij de gewijzigde vorm van 
lesgeven, bij de flexibiliteit die jij aan de dag moest brengen, bij de zorg om elk kind te 
betrekken, … 
Ook het overige personeel verdient een pluim, om bijvoorbeeld plots poetsvrouw te 
worden, een veilig onthaal te verzorgen, de werkroosters aan te passen, alle contracten 
aan te passen en ons te informeren, … 
 
Een extra dankjewel mag hier ook vermeld worden voor de verkeersouders en het 
oudercomité die dit schooljaar weer voor de nodige ondersteuning gezorgd hebben.  
Hopelijk kunnen zij volgend schooljaar weer op gewone wijze aan de slag want … 
 
We hopen samen met u het volgend schooljaar terug op gewone wijze te kunnen 
opstarten.  Tegelijkertijd is de overheid bezig om dit voor te bereiden en zullen we tijdens 
de vakantie waakzaam moeten blijven om met nieuwe info aan de slag te gaan.  Zodra we 
meer nieuws krijgen, zal u daarvan dan ook op de hoogte gesteld worden.  Dit is dan ook 
de reden waarom er voorlopig geen data vrijgegeven worden voor het open uurtje of 
infoavonden. 
We gaan in ieder geval de grote vakantie gebruiken om even op adem te komen!  Ik 
geloof dat we dit zeker allemaal wel verdiend hebben. 
Tot volgend schooljaar! 
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Vooraleer we echt starten met de vakantie, hebben we nog enkele mededelingen. 
 

 
De laatste schoolrekening zal u vrijdag terugvinden in de boekentas van 
uw zoon of dochter.  Graag willen we een oproep doen deze zo snel mogelijk 
te betalen zodat onze boekhouding kan afgerond worden voor dit 
schooljaar.  De directie en secretaressen zullen jullie dankbaar zijn 
aangezien het heel wat administratieve rompslomp met zich meebrengt 

wanneer er achterstallige rekeningen zijn.   
Mochten er toch om één of andere reden problemen zijn met de betalingen, neem dan 
gerust met ons contact op!  Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing, alvorens 
het schoolbestuur stappen onderneemt.   We zijn blij dat enkele mensen dit ondertussen 
reeds doen.  Bij voorbaat dank. 
 

Tot dinsdag, 1 september 2020!! 
Directie en team vrije school Klavertje 3 
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PASTORALE EENHEID  
ELIA

EINDE SCHOOLJAAR = EINDE BOEKENTAS & RUGZAK

Geef mij een 2de  

leven

en maak  

andere kinderen  

dol gelukkig !!

Ve e l  k i n d e r e n  u i t  a r m e g e z i n n e n   
zu l l e n  b e g i n s e p t e m b e r

h e t  m o e t e n ste l len
m e t e e n 'nieuw' p l a s t i e k z a k j e a l s 'boekentas' .

MAAR… JIJ KAN HELPEN !!  

HOE ?? Wij verzamelen in 

onze kerken vanaf 20 juni 

tot 16 augustus!!

Actie 2020


