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Kaartenverkoop musical 2019
Op dinsdag 26 februari organiseren we de kaartenverkoop in de eetzaal van de lagere school. De
kaartverkoop loopt van

19.00u tot 20.30u

Een woordje uitleg bij de kaartverkoop:








Er zijn 4 voorstellingen : woensdag 3 april om 09.30u en 18.30u en donderdag 4 april om 13.30u en
18.30 uur
We willen iedereen gelijke kansen geven om de kinderen aan het werk te zien. Daarom worden per
gezinsoudste en aanschuivende persoon maximaal 7 kaarten verkocht.
Indien er na de dag van de kaartverkoop nog kaarten over zijn, kunnen die vanaf 27 februari gekocht
worden op het secretariaat. Neem hiervoor eventueel vooraf telefonisch contact op. (03/312.05.92)
De avondvoorstellingen zijn steeds het eerst uitverkocht. Aan mensen die een voorstelling overdag
kunnen bijwonen, vragen we dat te doen.
Alle kaarten zijn genummerd.
Door de gulle sponsoring van Wechelse en buitendorpse handelaars kunnen we de kaarten aanbieden
aan € 7/volwassene en € 4 / kd < 12 jaar inclusief drankje tijdens de pauze.
Om ouders en grootouders de kans te geven om hun kind of kleinkind te zien schitteren, zorgen we
dat alle kinderen de generale repetitie kunnen zien. Daarom vragen we om bij voorkeur geen kaarten
voor kinderen van onze school te kopen.

Praktisch verloop van de kaartverkoop





Je komt langs de gang van het derde leerjaar binnen en stapt naar de eetzaal.
Aan de info-tafel geef je de naam van je oudste kind en het aantal gewenste kaarten.
Vervolgens haal je de kaarten per voorstelling aan de juiste tafel af.
Tenslotte ga je naar de kassa om daar af te rekenen

Nieuwe kleuters
1 februari is een instapdag : twee kleuters werden ingeschreven in onze school. We verwelkomen Sarah van
Houts en Mille Smans. Onze school telt nu 132 kleuters en 214 leerlingen. Vorig jaar was dat respectievelijk
119 en 216.

Scholen van Morgen, restanten van gisteren ???
Schrik niet als je tijdens de krokusvakantie langs de school rijdt en merkt dat er grote grondwerken aan de
gang zijn : de afbraak van de school is nog niet gestart. Dat duurt nog tot april 2020. De werken die
uitgevoerd worden, kaderen in een archeologisch onderzoek. Op basis van de ligging en enkele archeologische
vondsten in de (ruime) omgeving wil men de ondergrond van de school onderzoeken alvorens een nieuwe
school te bouwen. De ligging is mogelijk gunstig omdat de school ligt op het gebied tussen de Lopende beek
en de Visbeek. Zo’n interfluvium is in het verleden mogelijk een gunstige plek geweest voor mensen om zich
te vestigen. De archeologische vondsten in Wechel en onmiddellijke omgeving zijn eerder beperkt : enkele
afgesleten vuurstenen, een bijlfragment, een scherf uit de Romeinse periode en sporen van een vierpalige
spieker (graanopslag) uit de middeleeuwen. Uit oude en recentere kaarten leren we dat het perceel van de
school minstens sinds 1771 (ferrariskaarten) gebruikt werd als akkerland en dat er geen bebouwing is. In het
onderzoek staat beschreven dat uit de foto’s van 1971 (zie Geopunt.be) blijkt dat het perceel toen nog steeds
een akker was. Maar uit mijn prille jeugd weet ik dat het toen al een voetbalveld was en dit is ook zichtbaar op
de foto ( twee kale zones voor de beide goals).

De blauwe lijnen zijn proefsleuven van ongeveer 2 meter breed.
De diepte wordt bepaald tijdens het onderzoek. Er is me
beloofd dat alles hersteld zal zijn tegen het einde van de
krokusvakantie.

Nog een weetje uit het archeologisch vooronderzoek : De naam
Wechelderzande werd voor het eerst vermeld in 1182. De naam
zou verwijzen naar de oude naam voor de jeneverbesstruik, de
wechelteer.

Tongtwisters 5a
Bij tongtwisters twisten de tongen (Jolan – Nathan)
Hektor het haasje huppelt heel hard. (Quinten – Rik)
Ben pakt het bonnetje op het bolletje van barbonnetje en reist naar het zonnetje (Len – Collin)
De engel gooit Engelse woorden door Engeland (Nore – Angel)
Dansen roze rozen in de roze avond als rovers roze rozen komen roven. (Tijmen – Tristan)
Wiske wil wel Wechelse wisky. (Sebbe – Ferre)
De arend aait arendskinderen als de arend niet aait zijn arendskinderen angstig. (Jolan – Nathan)
Het monster morst mooie mosterd op zijn monsterhand. (Britt – Lobke)
De pastoor prot de pastorij vol met paarse protjes-lucht. (Kaat – Bo)
Pluk plukte planten uit de paarse plantenbak. (Axelle – Romy)
Als vogels achter vogels vliegen vlogen ze vliegensvlug. (Lana – Maxime)

Nieuws uit het 6de
Naar aanleiding van poëziedag deden wij een hoekenwerk. We gingen aan de slag met gedichten. We deden
aan scheldwoordslingeren, we maakten gedichten verder af, er werden poëzieposters gemaakt, …. Hieronder
enkele voorbeelden.
-

poëzieposters

- Een gedicht in beeld:
Lezen is heerlijk
Het kan heerlijk wezen
Om een boek te lezen:
Boom – roos – vis – vuur
En een boek is heus niet duur.
Hier op bladzij tachtig is mijn boek zo prachtig,
Want daar gaat een wit konijn
Naar zijn oma met de trein
En op bladzij honderd:
Pispot omgedonderd.
Ha, wat moet ik lachen, man.
Krijg er bijna buikpijn van.
Maar bij bladzij zeven
Huil ik altijd even,
Want daar gaat een kikker dood
Ergens in een boerensloot
-

Als … dan… gedichten:

Als ik een tas was
En jij een jas
Zou ik gedragen zijn
Want jij zat in de was.

Als ik een baas was
en jij een leerling
zou ik het bordspel zijn
En jij de teerling

De kleuters van 1K werkten rond het thema"knuffels en slapen gaan" Het donker huis
was een groot succes :spelen en slapen met de eigen knuffel ,licht maken met de
zaklampen ,verstoppen...
Gezelligheid troef,de kleuters vonden het super

!!!

Carnaval 2019
Om er een groot feest van te maken mogen de kleuters en de kinderen van de lagere school de ganse
week voor het carnavalsfeest gek doen.
Maandag, 25 februari ’19: gekke haartjes
Dinsdag, 26 februari ‘19: gekke hoofddeksels
Woensdag, 27 februari ’19: gekke schoenen
Donderdag, 28 februari ’19: gekke fluodag met verkiezing van “miss en mister fluo” (per leerjaar)
Wie in zijn gekke “fluo” kleding naar school komt verdient ook een sticker op de “octopus flitskaart.”
Dus doe zeker je best, dan zal jij misschien tot “miss of mister fluo van de dag” verkozen worden. (per
leerjaar)

Vrijdag, 1 maart ’19: carnavalsfeest met stoet (vertrek: 14.30 u)
Alle kinderen mogen de ganse dag verkleed naar school komen.
Geen maskers en wapens a.u.b. / de kleuters mogen slingers mee naar school brengen, geen confetti.
Het WOC zorgt voor lekkere hotdogs voor alle Klavernesters!

Verloren voorwerpen na de boerderijklassen: blauwe badhanddoek, grijze handdoek, grijze jas met
fluodeel (terug te vinden in de gang van de verloren voorwerpen)

Kalender van 9 februari tot 22 februari 2019
Zaterdag 9 februari

2A-2B

5A-5B
5-6

Naamopgave voor de eerste communicanten. 19.00 in de
kerk.
Bezoek aan de bibliotheek in de voormiddag. Vervoer :
gemeentebus.
Vandaag gaan onze zesdeklassers een dagje op verkenning
in het KVRI Vorselaar. Vervoer autocar.
Dikketruiendag : Trek vandaag een extra pull aan want de
verwarming gaat enkele graden lager.
zwemmen
Middagsport

Maandag 11
februari
Dinsdag 12 februari

1KA -1KB

1 en 6
1 en 2

Zwemmen
Middagsport

6A – 6B
KS + LS

Donderdag 14
februari
Dinsdag 19 februari
Donderdag 21
februari
Dinsdag 26 februari

Kaartverkoop Musical : zie vooraan

Thema’s in de kleuterschool
Week 7 (11 - 15 februari)
Week 8 (18 – 22 februari)

1KA, 1KB
Boeken
Carnaval

2KA en 2KB
Roodkapje
Toeters en bellen

3KA en 3KB
Valentijn
Carnaval

1k meebrengen op maandag 11 februari:We zetten in onze klas een mini bibliotheek.Je kleuter mag
hiervoor één boek meebrengen.vb een boek over sport,koken,dieren, knutselen,landen of een
tijdschrift ,een krant...Liefst iets oud of bijna versleten want de kleuters gaan er mee spelen !
1k: we feesten voor de jarigen op 22 februari

