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Dank aan alle mensen die vorige zondag genoten hebben van een
ontbijt van het WOC. Bedankt voor jullie steun !
Allerheiligengebed
Wat wij als mensen niet kunnen verhelderen,
laten we beter zijn zoals het is: onbegrijpelijk mysterie van lijden en sterven.
Als onze vragen niet te beantwoorden zijn,
laten we ze beter zijn zoals ze zijn:
open vragen.
Als ook woorden van geloof en godsdienst tekortschieten,
laten we ze zijn wat ze zijn:
woorden van hoop en beelden van verbondenheid.
Moge ons de troost van een blijvende band
met onze dierbare overledenen geschonken worden.
Dat we de kracht krijgen om open mensen te blijven
en altijd opnieuw moed om in vrede verder te leven…
Aanvraag studietoelage 2018-2019
Regelmatig lezen we in de pers dat veel mensen die recht hebben op een studietoelage
geen aanvraag doen. Vaak gebeurt dat omdat men onterecht denkt geen recht te hebben op
een studietoelage, soms ook omdat men de aanvraag te omslachtig vindt. Dat is jammer
want als je recht hebt op een studietoelage, krijg je voor een kleuter 96.69 euro, voor een
kind in de lagere school tussen de 108.78 euro en 163.17 euro. In het secundair lopen de
bedrag nog hoger op.
Misschien komt jouw gezin wel in aanmerking voor een studietoelage. Kijk zeker eens op de
website www.studietoelagen.be . Inlichting kan men ook vragen op het telefoonnummer
1700. Een aanvraagformulier kan je ook afhalen op school. Indien nodig willen we je helpen
bij de aanvraag.

Flitscampagne kleuterschool schooljaar 2018 - 2019
Tussen de herfst- en de krokusvakantie doet onze school mee aan de Flitscampagne.
De campagne stimuleert het stappen en trappen in de winter met extra aandacht voor de
zichtbaarheid en verantwoord verkeersgedrag.
We sparen via 4 opdrachten met een stickerkaart voor een volledige Octopus.
Wij zouden u willen vragen om uw kind alle dagen zijn/haar flitshesje aan te doen a.u.b.
De kleuters maken op vrijdagnamiddag, 9 november ’18 een herfstwandeling naar het park. Indien
ze wandelen in hun fluohesje , verdienen ze hun eerste sticker.
Bij slecht weer gaat de wandeling niet door.
Alvast vriendelijk bedankt voor jullie medewerking!
Flitscampagne lagere school
Na de herfstvakantie gaat FLITS opnieuw van start. Het doel van de campagne is om ook in de
winterperiode het autoverkeer terug te dringen. In de donkere periode zien we maar liefst een
verdubbeling van het autoverkeer. Met FLITS stimuleren we ouders om toch min. 1 keer in de week
te voet of met de fiets naar school te komen en dit met extra aandacht voor zichtbaarheid.

Wandelen voor 11.11.11
Woensdag hebben de leerlingen van de lagere school een flinke
wandeling voor
11.11.11 gemaakt. Daarna werd de cheque overhandigd aan Rita
Haest. We brachten samen € 1020,95 bijeen voor de opvang van
vluchtelingen.
Een warm dankjewel aan alle wandelaars en sponsors!

Vind je de 7 verschillende dieren?
Collin 5A
(oplossing achteraan)

De kinderen van 3A hebben zelf spelregels bedacht bij speciale vakjes van een
gezelschapsspel: Het Klimspel.
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valt naar beneden. Ga 5 stappen achteruit. (Sivert)
kan niet zingen. Zing een liedje in kikkertaal. (Fleur)
heeft te veel gegeten. Blijf 1 beurt staan. (Julie)
heeft de hik. Ga 3 vakjes vooruit. (Thijs)

Je struikelt over je veters. Ga 2 vakjes terug. (Lewis)
De laarzen zijn kapot. Ga 4 stappen terug. (Scout)
Je hebt grote schoenen. Ga 7 vakken vooruit. (Agata)
Als je op de schoenen komt, dan moet je terug naar start. (Lennert)
Oei, je valt in de waterput. Ga 5 vakjes terug. (Robbe)
De put brengt geluk. Ga 5 vakjes vooruit. (Jolien)
De waterput is betoverd. Hij brengt je terug naar start. (Axl)
Je valt in de put. Ga terug naar start. (Bent)
De haas wijst je de weg. Ga 2 vakjes vooruit. (Kyano)
Je hebt de haas bang gemaakt. Ga 5 vakjes terug. (Nadia)
Je moet een beurt overslaan. (Nette)
De haas heeft haast. Ga 3 vakjes vooruit. (Noah)

Het eerste leerjaar was blij met hun nieuwe fluo!

Musical 2019
Heb je thuis nog verkleedkleren van sprookjesfiguren? Geef ze nog niet mee met het WOC, wij
kunnen ze nog gebruiken. Graag een seintje aan juf Chris of 4b@klavernest.be.

Wij ontdekten onze talenten en die van de andere. Superfier met onze talentenkroon!

Wat zijn we trots op onze eerste schrijfdans.
We leerden ons lichaam lekker los te maken. Tekenden een
peperkoekenhuis in de lucht en daarna op de grond. Voorbereidend
schrijven en goed weer. De ideale combinatie om buiten te vertoeven.

.

De kleuters van 1K brachten een bezoek aan de crèche (Kribbels).
Wat voelden ze zich GROOT!

Kalender van 27 oktober tot 16 november
Zaterdag 28 oktober tot
zondag 4 november
Dinsdag 6
3a-3b
november
2a-2b

Woensdag 7
november

5a-5b
KS + LS

Donderdag 8
november

2a-2b

Herfstvakantie
zwemmen
Herfstwandeling Prinsenpark Retie
Vervoer gemeentebus. We blijven ineten want we vertrekken om
12.00u. Gepaste kledij voorzien, a.u.b.
Op bezoek in Lindelo.
We rijden met de fiets !
Textielinzameling. Je mag de afgedankte kledij in een zak doen en
afzetten in de turnzaal. (tot dinsdag 13 november)
Bezoek aan de bib voor de Bibwijzer. Vervoer met gemeentebusje.

6a-6b

Vrijdag 9
november

Bezoek aan In Flanders Fields in Ieper.
Deze uitstap wordt aangeboden door het gemeentebestuur naar
aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand.
Gelieve je kind naar de carpoolparking te brengen tegen 7.35 u.
We verwachten de kinderen terug in de school tussen 17.30 en 18.00
KS en LS De schoolfotograaf komt langs voor individuele foto’s. Indien je broer
en zus samen op de foto wil, kom je tussen 8.00 en 8.30 naar het
zorgklasje naast het eerste.
Rock Wechel, deels t.v.v. de nieuwe school

Zaterdag 10
november
Dinsdag 13
1 en 6
november
Woensdag 14 3a-3b
november

Zwemmen
Bezoek aan de bib voor een lezing van auteur Jonas Boets. Vervoer
met auto’s. vertrek 9.15 – terug 10.45
Graag een seintje aan de juf !

Thema’s in de kleuterschool
Week 45 (5 –9 november)
Week 46 (12 – 16 november)

1KA, 1KB

2KA en 2KB

3KA en 3KB

Herfst
Herfst

geen thema
Kleuren

geen thema
Grootouders

1k : vrijdag 9 november , 2 foto's( 9cm- 9cm ) van je kleuter meegeven voor knutselwerkje
voor de grootouders .

Oplossing dieren: hond, schildpad, varken, haai, vleermuis, tijger, vogel

Nieuws van het oudercomité

Wij hopen dat jullie met z’n allen hebben
genoten van een heerlijk ontbijt.
We zijn in ieder geval heel blij
met de talrijke opkomst en de positieve
reacties!

Graag willen we jullie er nog eens aan herinneren dat binnenkort onze
halfjaarlijkse kledinginzamelactie met stip op de kalender staat.
We willen nog even benadrukken dat alle vormen van textiel welkom
zijn, zelfs nog bruikbare kledingstukken. Na het ophalen wordt er een
grondige selectie gedaan, waarbij alle bruikbare kledij wordt
gescheiden van de niet-bruikbare textiel. De inzameling vindt plaats
van woensdag 7 tot en met dinsdag 13 november. Noteer het
alvast!

Na de herfstvakantie starten we met onze jaarlijkse wafelverkoop. Ook doen we hier weer een warme
oproep om bij familie/vrienden reclame te maken voor onze overheerlijke wafeltjes, truffels,
franchipanes en carré-confitures. Alle kleine beetjes helpen om onze kinderen in ‘t Klavernest mee te
ondersteunen!

Het WOC (Wechels OuderComité)

