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Welkom instappertjes !
Afgelopen maandag beleefden maar liefst 10 kleuters hun eerste schooldag in ’t Klavernest.
’s Morgens werden ze in hun klasje afgezet door mama en/of papa. De meesten gingen meteen op verkenning,
een enkele kleuter hield liever nog mama aan de hand. Bij het belsignaal vertrokken de ouders en vanachter
het raam zagen ze dat iedereen op zijn gemak was en volop speelde. Gerust konden ze hun kleine spruit
achterlaten bij de juf.
We wensen alle instappertjes een fijne en leerrijke tijd in onze school.
Camille Van Gramberen – Feline Bostelaer – Amber Philipsen – Brent Leirs – Ella Verbeeck – Vasile Prichici –
Seppe Nuyts – Jos Leysen Vandegender – Lowie Matheussen – Julie Kerstens.
345 kinderen gaan momenteel in ’t Klavernest naar school.
Wout Nijs , Romy en Milan Dierickx verhuisden naar een andere school. We wensen hun succes in hun
nieuwe school.

Welkom juf An
Afgelopen maandag was ook voor juf An een spannende dag. Na haar bevallingsverlof ging zoontje Hannes voor
de eerste keer naar de crèche en keerde juf An terug naar de jongens en meisjes van het tweede leerjaar A.
Juf Ruth is nu aan de slag in de Springplank in Lille. Juf Ruth maakt deel uit van het lerarenplatform en doet
momenteel een vervanging in het zesde in Lille.

Extra uren secretariaat.
Precies op Sinterklaas ontvingen de directeurs van de Vlaamse basisschool een leuke mail van het ministerie :
Vanaf 1 januari 2019 wordt het aantal uren administratie uitgebreid. Een leuk geschenk !
In onze school zal Liesbeth Braeckmans deze extra uren opnemen. Zij zal zowel op donderdagnamiddag als
vrijdagnamiddag 3 uur presteren. Liesbeth was voorheen al administratieve bediende in de Wingerd in
Poederlee. Vanaf deze week zal ze in beide scholen presteren.
Deze tegemoetkoming is meer dan welkom en komt na een jarenlange vraag om het verschil tussen de
secundaire en basisscholen te verkleinen. Hoewel sommigen dit slechts als een druppel op een hete plaat
beschouwen, ben ik minister Crevits dankbaar dat ze deze extra middelen heeft vrijgemaakt.

Vraagje aan ouders van de kleuters en het eerste leerjaar.
Gelieve bij het brengen van je kind afscheid te nemen aan het poortje en zelf niet op de speelplaats te gaan. Zo
is een beter toezicht mogelijk en verkleinen we de kans dat kleuters mee door het poortje glippen. Indien je iets
wenst te melden aan de juf, mag je uiteraard wel de speelplaats betreden.

OKRA, bedankt !
We ontvingen van OKRA-Wechel 200 euro van hun tombola die we mogen besteden aan de nieuwe school.

MUSICAL
De voorbereidingen voor de musical lopen op volle toeren. In het 6de leerjaar gingen ze aan de slag
met de panelen die onder het afdak hangen. Ze werden geschilderd in het thema 'sprookjes'. Onder
leiding van Daisy (mama Bijou) zijn het echte pareltjes geworden. Kom zeker eens een keertje kijken.
Dankjewel aan alle helpers!

Bedankt aan alle ouders, grootouders, ... om er een leuke voormiddag van te maken.
We amuseerden ons.

In 4b maakten we een rap. Bekijk de filmpjes maar op de startpagina van onze
schoolsite.

Muzisch taalgebruik in het 6de:
Als ik juf Stien was en jij juf Gita, dan aten we samen een pita.
Als ik Nore was en jij mijn hond, dan keken we samen naar James Bond.
Als ik juf Anneleen was en jij juf Kaat, dan deden we samen veel kattenkwaad.
Als ik een juf was en jij meester Jan, ik hakte je in de koekenpan!
Als ik Mister Liefde was en jij was verliefd, dan vroeg ik: Wil je met me trouwen
alsjeblieft?

Kalender van 14 januari tot 25 januari 2019
Maandag 14
januari

6a-6b

Dinsdag 15
januari

3a-3b
5a-5b

Woensdag 16
januari

3-4

Dinsdag 22
januari
Woensdag 23
januari
Vrijdag 25 januari

1 en 6
6
KS en LS

LS

Bezoek aan de Bib : Sterrenwacht
Gemeentebus + enkele auto’s
De leerlingen van 6b moeten blijven ineten.
zwemmen
Bezoek aan de Bib : Sterrenwacht
Gemeentebus + enkele auto’s
Boerderijklassen te Wortel
Onze derde- en vierdeklassers gaan tot vrijdag genieten in
de Bonte Beestenboel.
zwemmen
Infovergadering over het secundair onderwijs in
parochiezaal Sint Pieter in Lille
Er is dit jaar een fuif voor de ouders en daarom een keertje
geen kinderfuif. Toch voorziet het WOC een leuk alternatief
voor onze kinderen : FILMAVOND IN ‘t KLAVERNEST
Meer info hierover mag je binnenkort verwachten via een
extra brief.
Rapport

Voor onze eerste communicanten : zaterdag 9 februari om 19 uur in de kerk : naamopgave.

Thema’s in de kleuterschool
Week 3 (14 – 18 januari)
Week 2 (21 – 25 januari)




1KA, 1KB

2KA en 2KB

3KA en 3KB

Winter
Het weer

Naar de dokter
Naar de dokter

Dino’s
Dino’s

1K: We feesten voor de jarigen op 25 januari.
21 januari: een knuffel (met naam) meebrengen om 2 weken in de klas te laten
De kls van 2ka en 2kb mogen maandag a.s. een lege doos van koekjes meebrengen om een
dokterstas te knutselen. (voorzien van naam a.u.b.)
3KA-3KB : een lege schoendoos meebrengen tegen maandag 14 januari (voorzien van naam )

Schoolrekeningen betalen met domiciliëring
Indien je de schoolrekeningen wil betalen met een domiciliëring mag je hiervoor een mailtje sturen
aan secretariaat@klavernest.be . We bezorgen je dan een document om in te vullen. Wij maken de
domiciliëringsopdracht dan verder in orde. Je zal dan in de toekomst de schoolrekening nog wel in je
mail ontvangen, maar de betaling zal automatisch met je bank geregeld worden. Foutieve bedragen,
foutieve rekeningnummers of vergeten rekeningen zijn dan niet mogelijk.

