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Schoolkrant 14 september 2018
Twee weken loopt het nieuwe schooljaar ondertussen. Iedereen, leerlingen en leerkrachten, is alweer gewend
aan het schoolse ritme. Die lange, hete zomer lijkt al lang geleden. Onze kinderen komen vaak lachend de
schoolpoort binnengewandeld klaar voor een nieuwe dag met de vrienden en klaar om te leren te ontwikkelen.
De school draait op volle toeren. De eerste Franse les voor het vijfde leerjaar, samen co-teachen met de
parallelklas, de eerste keer lachebekjes, Ben Correct, de eerste lettertjes in het eerste, … het bruist hier van de
leeractiviteiten. De jongste kleuters van 1KA en 1KB voelen zich al vertrouwd en ook de kinderen die vanuit
een andere school komen, kennen al het reilen en zeilen in ’t Klavernest.
We wensen al onze nieuwe kleuters en leerlingen een supertijd in onze school.
Nieuwe kleuters in 1K : Olivia Piedfort – Axelle Adriaensens – Cesar Martinez –
Antonina Chmiel – Roan Aerts – Tuur Willekens –Alexander Willems – Julien Van Bever –
Tuur Marcelis.
Nieuwe kleuter in 3K : Renske Van Loon
Nieuw in het eerste leerjaar : Emma Jatta – Benne Van de Peer
Nieuw in het derde leerjaar : Noah Van Ringelenstijn
Nieuw in het vijfde leerjaar : Axelle Stubbe – Romy Van Ringelenstijn
Ook bij de leerkrachten zijn er enkele nieuwe gezichten :
Juffrouw Liesbeth Van Turnhout vervangt juffrouw Nicole op woensdag. (Eigenlijk is juffrouw Marlies Cannaerts
de vervangster van juffrouw Nicole, maar zij is in de vakantie bevallen van een zoontje, Julian en zij is voorlopig
nog in bevallingsverlof. Proficiat, juffrouw Marlies !)
Juffrouw Ruth Hermans is sinds afgelopen maandag aan de slag in het tweede ter vervanging van juf Ann die
zwanger is.
Juffrouw Lisa Jansens geeft turnlessen op vrijdag voormiddag.

Meerdaagse uitstappen
Tweejaarlijks trekken we met de lagere school op meerdaagse uitstap. Zo gaan alle leerlingen van onze school
dit jaar op reis.
Het eerste en tweede leerjaar gaan op sprookjesklassen in Westmalle (6 en 7 juni 2019).
Het derde en vierde leerjaar gaan op boerderijklassen in Wortel (16 tot 18 januari 2019).
Het vijfde en zesde leerjaar gaan op bosklassen in Durbuy (11 tot 15 maart 2019).
In de loop van het schooljaar volgt nog een infoavond over deze uitstappen.
Omdat we jullie de kans willen geven uit drie betalingsmogelijkheden (in één betaling – in drie schijven –
gespreide betaling over verschillende weken), ontvang je voor de boerderij- en bosklassen binnenkort een
inschrijvingsformulier waarop je de betalingswijze kan aangeven. Voor de sprookjesklassen komt het
inschrijvingsformulier later in het jaar.

Info ziektebriefjes
In de agenda’s van de kinderen vind je 4 ziektebriefjes. Deze mag je gebruiken voor ziekte tot en met drie
opeenvolgende ziektedagen.
Let op : vermits de wetgeving duidelijk stelt dat het over opeenvolgende kalenderdagen gaat, kan je zo’n
briefje niet gebruiken als je kind ziek is van vrijdag tot en met maandag. In dat geval is een doktersattest
vereist.
Na het vierde ziektebriefje is voor iedere medische afwezigheid een doktersbriefje nodig.

Familienieuws
Geboortes:
Mil, broer van Stan 1B en Vic Van Beirendonck
Lewis, broer van Senn Van Dingenen 2KA

Strapdag vrijdag 21 september 2018
Als Octopus-school zetten alle Lilse scholen in samenwerking met het
gemeentebestuur in op verkeersveiligheid voor onze kinderen.
’t Klavernest neemt deel aan de nationale STRAPDAG op 21 september.
We vragen om die dag STAPPEND of TRAPPEND naar school te komen. Zo
creëren we een veilige schoolomgeving, bewegen we extra en ontdekken de kinderen hoe leuk het is om te voet
of met de fiets naar school te komen.

Nieuws werkgroep SPORT
Op woensdag 19/9 is het dag van de sportclub.
Iedereen mag in de sportoutfit van zijn/haar club komen
en/of een attribuut meebrengen.

Warme oproep: “VOLG JE HART!...”
Het was een fijne dankviering voor de vormelingen,
zaterdag 26 mei 2018.
Ook de
vormelingenviering en de voorbereiding hiervan deed eenieder deugd. We danken alvast de
catechisten van Wechelderzande voor hun gedreven inzet en hun vonk in hun hart. We hopen dat
anderen op weg mogen gaan geruggesteund door deze enthousiaste ploeg. Met pijn in ons hart
namen we afscheid. We gaan hen missen. Annelies, Edith, Lieve, Griet, DANKJEWEL! Hopelijk is
jullie werk niet verloren, daarom deze oproep voor de toekomstige vormelingen van
Wechelderzande.
Mochten er ouders zich geroepen voelen om de vormselcatechese volgend jaar mee te trekken in
Wechelderzande, dan mag je contact opnemen met de catechisten van vorig jaar of de
vormselverantwoordelijke Liliane Heylen, Visbeekbaan 44 Wechelderzande, GSMnr 0472 080604.
Wij hopen op een snelle, positieve reactie, zodat we een nieuw catechesejaar kunnen
opstarten.
Het Parochieteam Gerd, Maria, Liliane en Pastoor Deken Lieven

Het eerste leerjaar is er ingevlogen.
Kijk eens wat wij allemaal al kennen!

In 4A kunnen ze nogal overdrijven.
Lees maar:
Ik kan lopen.
Ik kan heel ver lopen.
Ik kan heel de wereld wel 300 keer rond lopen. (Wout)
Ik kan rekenen.
Ik kan heel goed rekenen.
Ik kan zo snel rekenen dat de juf niet meer kan volgen. (Charlotte)
Ik kan eten.
Ik kan veel eten.
Ik kan 300 recepten in één uur opeten. (Maya)
Ik kan lezen.
Ik kan heel goed lezen.
Ik kan alle boeken van de wereld in één uur uitlezen. (Mille)
Ik kan zwemmen.
Ik kan heel goed zwemmen.
Ik kan heel de wereld rond zwemmen. (Maud)
Ik kan fietsen.
Ik kan supersnel fietsen.
Ik kan het hele universum door fietsen. (Emily)
4b maakte een tableau vivant van een schilderij van Ferdinand De Braekeleer.

Kalender van 14 tot 28 september 2018
Dinsdag 18 september
Woensdag 19 september

Donderdag 20 september
Vrijdag 21 september

Donderdag 27 september

1a-1b-6a-6b
KS en LS
4a – 4b
1a
5a
1b
5b
3a – 3b
KS en LS
LS
LS

3ka en 3kb

KS en LS
Vrijdag 28 september
Vrijdag 5 oktober

KS en LS
KS en LS

zwemmen
Dag van de sportclub : Zit in een sportclub ? Trek dan vandaag je
clubkleren aan.
Wandeling Blommerschot
Medisch onderzoek op school
Medisch onderzoek op school (vaccinatie)
Medisch onderzoek op school
Medisch onderzoek op school (vaccinatie)
zwemmen
Strapdag : zie blz. 2
Eucharistieviering om 9 uur.
Scholenveldloop in de Lilse Bergen.
Voormiddag : 1-3 Namiddag : 4-6
Supporters zijn van harte welkom. Verdere info volgt.
Bezoek aan de bib : lezing door auteur Guy Daniëls.
Voor het vervoer willen we beroep doen op enkel ouders.
Graag een seintje aan de juf. Vertrek 8.40 – terugkeer rond
10.20
schoolkrant
Plaatselijke vrije dag
Studiedag
Dit is een vrije dag voor alle kinderen.

Thema’s in de kleuterschool
1KA, 1KB

Week 38 (17 – 21 september) Welkom, Jules
Week 39 (24 – 28 september) Huisdieren, vissen

2KA en 2KB
ste

1 verteltas
2de verteltas

3KA en 3KB

Indianen
Tegenstellingen

1k gaat feesten op vrijdag 21 september voor de jarigen.

Tussendoortje in de voormiddag : fruit !
Net als vorige jaren kiezen we voor fruit als tussendoortje in de voormiddag.
Vanaf de eerste woensdag van oktober zorgen de school en het oudercomité in samenwerking met ‘t Dorp
wekelijks voor een lekker stuk fruit. Tot dan moeten de kinderen op woensdag zelf fruit meebrengen. Als je
denkt dat je kind nog honger zal hebben na zijn fruit, geef je best nog een boterhammetje mee.

