’t Klavernest presenteert in de Zandfluiter
Kleutermusical

:

Lagere schoolmusical

Het Kidseritsebos
:

Sprookjeshutsepot

Woensdag 3 april om 9.30u en 18.30u
Donderdag 4 april om 13.30u en 18.30u

We wensen alle leerlingen veel succes en alle toeschouwers veel
kijkplezier!

’t Klavernest spaart voor de nieuwe school
Als je op projectenkaart van de website van Scholen van Morgen kijkt, zie je vooral
groene stippen. 159 van de 182 projecten zijn al in gebruik, 6 zitten in de bouwfase
(gele stippen) en 17, waaronder Wechelderzande zitten in de ontwerpfase (blauwe
stippen). Maar we zitten op schema : de plannen zijn bijna voltooid, de start van de
werken zijn voorzien in het voorjaar van 2020 en de school kan in gebruik genomen
worden bij het begin van het school jaar 2021-2022.

Dat bouwen veel
geld kost, is
algemeen
geweten. Dat een
school bouwen
heel veel geld
kost, is ook geen
verrassing.
Gelukkig wordt het
overgrote deel van
de kosten
gedragen door de
Vlaamse
Gemeenschap.
Het andere deel wordt door de school en het schoolbestuur gedragen, gespreid over
30 jaar.
We kijken uit naar een modern en functioneel gebouw, maar we willen vanuit onze
eigen middelen nog iets extra doen : voor de aankleding (losstaand meubilair, extra
speeltuigen en de vernieuwing van de computers/laptops/tablets van de kinderen)
sparen de school en het oudercomité al een tijdje. Door jullie steun beschikken we al
over een aardig spaarpotje en met activiteiten als de musical en de fuif van zaterdag
vergroten we het spaarbedrag voor onze kinderen.
Ik hoop jullie dan ook massaal te mogen begroeten.
Voor zaterdag weet ik dat ons WOC weer een mooi concept heeft uitgedokterd en ik
kijk uit naar een leuke avond met een goed optreden van Jorsi en aansluitend een
groots dansfeest of een gezellige drink.
En de musical is steeds een groots feest : onvergetelijk voor de kinderen en een fijne
tijd voor de toeschouwers.

Alvast van harte bedankt voor jullie steun.

Tekenwedstrijd van de leerlingenraad.
5-6

33

3-4

kleuters
1- 2

De leerlingenraad organiseert een tekenwedstrijd voor de leerlingen en
de kleuters van
't Klavernest. Hier kan je de tekeningen al zien. Doe je graag mee ?
Vraag dan aan je juf een tekening, kleur ze mooi in en geef ze af aan
iemand van de leerlingenraad.
Geef je tekening af voor 26 april. Misschien win jij dan wel een leuk
prijsje!! Veel plezier!
Vrijdag 5 april: FIETSDAG als afsluiting van de fluo-actie
Op vrijdag 5 april mogen de kinderen van de lagere school rollend
materieel meebrengen om te gebruiken in de verkeersvrije straten. Elke
klas kan hier even van genieten.
In de namiddag is het aan onze kleuters. Ze mogen vrij fietsen in
verkeersvrije straten als afsluiting van de fluo-actie. Ze mogen deze dag
hun fiets van thuis meebrengen. We willen hierbij enkele afspraken
maken zodat deze leuke afsluiting voor de paasvakantie vlot kan
verlopen:
 voorzie de fiets van naam
 wie een fietshelm heeft, kan die ook meebrengen (voorzien van
naam)
 parking voor de fietsen : de juffen voorzien duidelijke bordjes (kleur
van de klas) waar de fietsen mogen geparkeerd worden. Zo is het
duidelijker voor uw kleuter waar zijn fiets staat.
Parking voor fietsen:
1KA en 1KB: op het grasveldje aan de poort van het Kerkepad.
2KA en 2KB: op het gras aan de rode glijbaan.
3KA en 3KB: op het grasveld aan de speelplaats van het eerste leerjaar.

Kalender van 29 maart tot 26 april 2020
Zaterdag 30
maart

VIParty van het WOC in de Zandfluiter.
Vanaf 21.00u

Maandag 1 april
LS
Dinsdag 2 april
1 en 6
Woensdag 3 en
donderdag 4 april
Vrijdag 5 april

Zaterdag 6 april maandag 22 april
Dinsdag 23 april

5A-5B

3A-3B
3A-3B

4A-4B

5A-5B

Vrijdag 26 april

Kidseritsebos en Sprookjesmusical

Woensdag 9.30u en 18.30u - Donderdag 13.30u en 18.30u
KS + LS Fietsdag
KS: fiets meebrengen
LS: rollend materieel meebrengen
Paasvakantie

6A-6B

Donderdag 25
april

Generale repetitie musical: iedereen blijft ineten.
zwemmen
Musical in de Zandfluiter

1A-1B
2A-2B
5de-6de

Netbaltornooi in sporthal Balsakker (voormiddag)
Blijven ineten
Vervoer: gemeentebus + auto’s
Netbaltornooi in sporthal Balsakker (namiddag)
Blijven ineten
Vervoer: gemeentebus + auto’s
Uitstap naar filmfestival MOOOV: ‘Dilili in Parijs’
Vervoer: bus
Trefbaltornooi in sporthal Balsakker (voormiddag)
Blijven ineten
Vervoer: gemeentebus (heen) + auto’s (terug)
Trefbaltornooi in sporthal Balsakker (namiddag)
Blijven ineten
Vervoer: auto’s
Bezoek aan het Prehistorisch museum in Eindhoven
(namiddag)
Vervoer: gemeentebus - Blijven ineten
Verwachte aankomst op school: ± 16u
Spelenmarkt in sporthal Balsakker (voormiddag)
Blijven ineten - Vervoer: auto’s
Spelenmarkt in sporthal Balsakker (namiddag)
Blijven ineten - Vervoer: auto’s
Uitstap naar filmfestival MOOOV: ‘On Wheels’
Vervoer: bus

Thema’s in de kleuterschool
Week 14 (1-5 april)
Week 17 (23-26 april)

1KA, 1KB
Musical
Lente

2K: feesten voor de jarigen op 5 april.

2KA en 2KB
Pasen
Themaloze week

3KA en 3KB
Themaloze week
Themaloze week

