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Snoep in de brooddoos van je kind ?
Als school vinden we het normaal dat we er op toezien dat kinderen niet te veel snoepen op school. Veel snoep
past niet in ons gezondheidsbeleid. Daarin focussen we op gezonde tussendoortjes en gezonde drankjes.
Voor de middagen willen we nog eens herinneren aan de volgende afspraak : Er mag een snoepje zitten in de
brooddoos, maar beperk de hoeveelheid. De middagmoeders melden dat sommige kinderen hun honger gestild
is als ze hun snoep op hebben. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als je graag een klein snoepje voorziet voor
na de boterhammetjes, dan kan dat wel. Weet wel dat kinderen die een gezond achterafje bijhebben, het snoep
helemaal niet missen. Een stukje fruit, groentje, noten, … is ook lekker !

Openluchtklassen
Vorige week genoten de kinderen van de tweede graad van hun driedaagse boerderijklassen in Wortel. De
kinderen raakten niet uitverteld over hun belevenissen en activiteiten in de Bonte Beestenboel. Sommigen
hebben hun grenzen zeker verlegd : dieren verzorgen, twee keer slapen met de klasgroep, 3 dagen zonder mama
en papa.
Openluchtklassen zijn een intense vorm van leren en ervaringen opdoen. In ’t Klavernest gaat ieder kind drie
keer op meerdaagse uitstap : de tweedaagse sprookjesklassen in Westmalle (6-7 juni) voor de eerste graad, de
driedaagse boerderijklassen in Wortel en de week bosklassen in Durbuy (11 tot 15 maart) voor onze derde graad.
Ik wil hier de leerkrachten bedanken voor hun enthousiasme en inzet voor deze meerdaagse uitstappen : ze
genieten van het samenzijn met de kinderen, maar deze dagen vergen ook veel voorbereiding en een grote inzet
ter plaatse.

Familienieuws
-

We feliciteren juf Elly (2B) die moeke is geworden van een kleinzoon, Lior.
We melden het overlijden van de vader van juf Nicole (2K).

MUSICAL
Op de startpagina van de schoolsite vind je
ons promofilmpje.

Boerderijklassen
Het derde en vierde leerjaar ging vorige week met z’n 80 naar Wortel op
boerderijklassen. We was daar geweldig plezant. Op de site kan je een heleboel foto’s
bekijken. Dit vonden onze kinderen het leukste:


De grote activiteit in het begin (Thomas)




De dieren voeren (Swa)
Met de tractor gaan rijden (Deedee)





De stal van de pony’s uitmesten (Stien)
Mijn kamergenootjes (Berre)
De frietjes en hamburgers en ijsjes (Sid)



De pony zijn manen kammen en vlechten
(Leki)




Vroeg opstaan (Nuno)
De wol omdat we zo hard moesten duwen
(Jules)



Alles: dierenverzorging, wolverwerking, melkverwerking en graanverwerking
(Yannick)
Het was het leukste avontuur ooit! (Isra)



In het 2de leerden we over hoe een huis wordt gebouwd. Wat is een truweel? Waarvoor dient een
betonmolen? Met welke tang knippen we elektriciteitsdraden? En wat doet een loodgieter? Herstelt die de
toiletten?!  ... En juf was verbaasd, zowel de jongens als
meisjes wisten al heel erg veel van het bouwvakkersleven.

We schreven in 2A ook elfjes over winter. Hieronder vind je enkele resultaten.
Winter

Koud

Sneeuw

Iglo maken

Open haard

Geweldige sneeuwbal

Het is koud

Sneeuwballengevecht is leuk

Sneeuw is leuk

Ik vind sneeuw leuk.

We kunnen gaan sleeën

We maken een iglo

Brrr!

Joepie! (Sebas)

Brrrr!

Fris

Sneeuw

Sneeuw

Mooi wit

Leuke sneeuw

Grote ijsbaan

IJs is glad

Een iglo maken

Er ligt sneeuw

Mooie iglo van mij

Wandelen in de sneeuw

Ik vind sneeuw leuk.

Sneeuw! (Briek)

Brrrrr! (Pippa)

Brrr!

5-12-2018

Mathias Hanefstingels

(Lenthel)

Man vermist in pleasant park

(Lore)

(Sander)

opsporingsbericht

Sedert 1 december verdween de 30-jarige REX.
Wonende
Britebomberstraat 1. De man is 2 m groot, heeft een normale lichaamsbouw,
met bruin middelmatiglang haar. Heeft een groen dinosaurus-rex pak aan. Hij
is laatst gezien in Tilted T owers met zijn vriendin TRICERATOPS.
Hij heeft altijd een scar bij en hangt vaak rond in de taco-bar in Retail Row.
Hij had plannen om zich met de boot naar de ijsberg met hut te begeven.
begint bijna dus hopelijk vinden jullie hem snel.
Als je hem vindt, kan je terecht bij de durrburgerclan.
Tel: 08/686/44/08. De beloning is een gouden pump shotgun. De
beloning wacht op je in de Omegastraat 5 in Tilted Towers.

Op vrijdag, 1 maart ‘19 stappen de kleuters en de kinderen van de lagere school in de carnavalstoet.
De stoet vertrekt om 14.30 u.
Traject: Stepke, Beulk, Den Hert, Heymansstraat, Vlimmersebaan, Kerkepad.
Verdere info volgt later.

Welkom papa's in 1k

Van 11 maart t.e.m. 22 maart werken we het thema vaderdag uit .
We nodigen de papa's van de kleuters van 1k uit om met een groepje kleuters iets
leuks te doen !
Wie interesse heeft geeft een seintje aan de juf. Alvast bedankt !

Welkom -Welkom -Welkom -Welkom

Kalender van 28 januari tot en met 8 februari 2019
Maandag 28 januari

KS + LS

dinsdag 29 januari

3a – 3b
1K

donderdag 31
januari
vrijdag 1 februari

6a – 6b

maandag 4 februari
dinsdag 5 februari

Voorleesweek : Ons oudercomité, het WOC, zorgt voor
een leuke vertelplek en voor ouders die een tof verhaal
komen voorlezen voor alle Klavernesters
(vertelmomenten op maandag, woensdag en vrijdag)
zwemmen
Kijkdag instappertjes van 1 februari mogen het klasje
komen verkennen met hun mama en papa. (09.0010.00)
Bezoek KOSH te Herentals
Vervoer: gemeentebus
Schaatsen in Bloso te Herentals
Vervoer: gemeentebus + autocar
Let op:
3de + 4de leerjaar: vertrek om 8.30u!
1ste + 5de + 6de leerjaar: blijven ineten!
Kostprijs : 6 euro (vervoer, huur schaatsen en toegang)
instapdag
Facultatieve verlofdag 
Zwemmen

Lagere
school

1K
KS + LS
1 en 6

zaterdag 9 februari: eerste communicanten: naamopgave om 19u in de kerk.

Thema’s in de kleuterschool
1KA, 1KB

Week 5 (28 januari – 1
februari)
Week 6 (5 – 8 februari)

Slapen gaan knuffels
Themaloze week

2k: We feesten voor de jarigen op 31 januari.

2KA en 2KB

3KA en 3KB

Brrr, wat is het koud!

Letters - kranten

Hans en Grietje

Cijfers

