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Musical : Het Kidseritsebos – Sprookjeshutsepot.
De spanning stijgt want 3 en 4 april naderen met rasse schreden en dan is het musical.
Het is ondertussen al een lange traditie : driejaarlijks voeren we met onze school een grootse musical op. Dit
jaar zullen zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school deelnemen. De kleuters bijten de spits af
met hun KIDSERITSEBOS. Deze mini-musical duurt ongeveer een halfuur en alle kleuters zingen en dansen in de
tofste pakjes. Aansluitend is het de beurt aan de lagere school met de SPROOKJESHUTSEPOT. De kinderen van
4-5-6 hebben zelf gekozen volgens hun talent : decorontwerper, zanger in het koor, acteur of danser. De
kinderen van 1-2-3 brengen een dans. In het verleden voerden we de musical op in de turnzaal maar sinds vorige
keer zijn we omwille van de zaalgrootte verhuisd naar de Zandfluiter.
Volgende week mag je een infobrief ontvangen met alle praktische regelingen over o.a. het brengen en afhalen
van de kinderen, afspraken over het omkleden, ….
Indien je nog kaarten wil kopen voor één van de voorstellingen, bel je best even met het secretariaat. Ann zal
je dan de nodige informatie geven.
Ter info : Zoals steeds is er geen schoolfeest in het jaar van de musical.

Extra ondersteuning 1K
Vanaf maandag zal juffrouw Dorien Verelst in dienst komen. Zij ondersteunt dan op maandag-dinsdagwoensdag twee klasjes van de jongste kleuters (1KA en 1KB).
Omdat ’t Klavernest momenteel 14 kleuters meer telt ten opzichte van 1 februari 2018, mag de school een
juffrouw aanwerven voor 14 uur. Voor iedere extra kleuter die we nog inschrijven met Pasen of Hemelvaart, zal
juf Dorien nog een extra uur extra worden toegekend.

Archeologisch onderzoek.
Zoals vooraf aangekondigd, voerden men een archeologisch onderzoek uit in de kleuterschool omdat daar
volgend jaar de nieuwe school wordt gebouwd.( voorziene bouwperiode april 2020 tot augustus 2021) In
brede en diepe sleuven zochten archeologen naar sporen uit het verleden.

Grootste vondsten zijn er niet gedaan, maar het precieze resultaat van het onderzoek volgt later. Mijn zorg
dat de speelplaats niet tijdig hersteld zou zijn, bleek onterecht : woensdag was alles al in orde. Binnenkort
wordt de graszone opnieuw ingezaaid. Deze foto’s geven alvast een idee van de werken van vorige week.

Fluohesjes : altijd veiliger !
Nu de dagen weer langer zijn, gebeuren de verplaatsingen naar school niet meer in het duister. Toch blijven we
inzetten op het dragen van de fluohesjes. Ook overdag zijn kinderen met fluohesjes beter zichtbaar. Daarom
zullen we tussen de krokusvakantie en Pasen nogmaals een controle doen aan de schoolpoort. Ditmaal voorzien
we een kleine attentie voor kinderen die hun hesje aanhebben.

Data communie 2020
Vormsel 2 mei 2020 om 15.00
Eerste communie 10 mei 2020 om 11.00

Familienieuws
Felynn, een zusje voor Kyano 3a en Elize 1ka

Geïnspireerd door onze musical schreef Ella (4A) haar eigen Sprookjeshutsepot:
Er was eens een prinses geboren. Ze heette Doornroosje. Ze was een beeldschoon meisje.
Maar bij haar geboorte ging haar mama, de koningin dus, dood. De koning wou een nieuwe
vrouw. En op een dag verscheen er een mooie vrouw en hij trouwde met die vrouw. Wat ze
niet wisten was dat deze vrouw héél, maar dan ook héél gemeen was. Ze gaf een goeie
koffie aan de koning maar er zat wel een drankje in dat heel giftig was. En een dag later
stierf de koning.
Doornroosje werd ouder en ze moest weg uit het kasteel zodat het kasteel van de koningin
was. Dus Doornroosje ging weg, in het diepe bos. Ze riep: Hallo, is hier iemand die mij kan
helpen? Ze zag in de verte een huisje. Ze zag ook een rieten mandje met een rieten stokje.
Ze duwde er op en ze viel flauw omdat het prikte.
Het mandje van Roodkapje was de bel van het huisje waar de zeven geitjes woonden. De
zeven geitjes hadden Doornroosje in een gouden kist gelegd.
Op een dag kwam er een prins langs. Hij zag Doornroosje, kietelde haar en ze werd wakker.
De prins en Doornroosje trouwden en ze gingen terug naar het kasteel waar de gemene
koningin woonde. Maar die was ondertussen toch al dood, dus namen ze het kasteel terug
in bezit.
Ze kregen nog kinderen en ze leefden nog lang en gelukkig!!!

In het 2de leerjaar werd er nogal gefeest:
met de hulp van mama’s, papa’s, opa’s,
moekes, … bakten we wafels.
We leerden over keukenhulpjes en
ingrediënten, kilogram, halve liter en nog
veel meer. Maar vooral om geduldig te zijn
alvorens te smullen van onze zelfgemaakte
wafels! 

Een dikke dankjewel aan alle mama's en papa's die een spelletje zijn komen spelen!!!

Kalender van 15 maart tot 29 maart 2019
Dinsdag 19 maart
Woensdag 20 maart
Dinsdag 26 maart

Woensdag 27 maart
Donderdag 28 maart
Vrijdag 29 maart
Zaterdag 30 maart
Woensdag 3 april en
donderdag 4 april

1 en 6

zwemmen
Medisch onderzoek 3-jarigen met ouders (volgens afspraak)
LS
Oudercontact
1K
Kijkmoment voor de instappers van Pasen. Van 9.00 tot 10.00 mogen
jullie het klasje komen verkennen met mama en papa.
1K
Infoavond voor de instappers van Pasen en Hemelvaart . Begin 19.00
tot ongeveer 20.00
LS
Alle leerlingen van de lagere school krijgen vandaag les over de
dodehoek bij vrachtwagens en dankzij de papa van Fabian kunnen ze
bij een echte truck de dodehoek ontdekken.
5A-5B Zwemmen
4A-4B Bezoek hondenschool, vervoer gemeentebus.
KS
Medisch onderzoek 3-jarigen met ouders (volgens afspraak)
3-5-6
EHBO-les
5A-5B G-sport in sporthal Balsakker. Vervoer met de fiets.
KS
Medisch onderzoek 3- en 4-jarigen (met de juf)
VIParty in de Zandfluiter
Musical

Thema’s in de kleuterschool
Week 12 (18 – 22 maart)
Week 13 (25 – 29 maart)

1KA, 1KB
Vaderdag
Pasen

1k: feesten voor de jarigen op 29 maart

2KA en 2KB
Lente
Pasen

3KA en 3KB
Pasen
Pasen

