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Bijna vakantie …
Opnieuw is er bijna een schooljaar voorbij. Het schoolteam heeft het voorbije jaar weer
hard gewerkt om alle Klavernesters optimaal te begeleiden. Kinderen en leerkrachten kijken
nu uit naar de vakantie. Onze zesdeklassers zwerven uit naar verschillende secundaire
scholen in de omtrek. Ze zijn goed voorbereid, dat blijkt uit hun klasresultaten en de
interdiocesane proeven.
Met Ben Correct en de Kracht van 8 hebben we dit jaar nog meer gefocust op sociale
vaardigheden. Met succes ! Kinderen leerden zichzelf en elkaar beter kennen. Nieuwe
kansen geven, samenwerken, respect voor elkaar en materialen, …
Het gezondheidsproject Tutti Frutti was eveneens een voltreffer: kinderen genieten van een
vers stuk fruit op vrijdag. Nieuwe fruitsoorten werden ontdekt. Fruit is niet alleen gezond,
maar vooral ook lekker.
Onze school kon ook weer rekenen op veel hulp van ouders en grootouders. Vervoeren van
kinderen, fruit snijden voor Tutti Frutti, activiteiten begeleiden in de klas, … en niet te
vergeten de metamorfose van onze kleutereetzaal. Van harte dank !
En nu is het tijd om te ravotten, er op uit te trekken, wat langer op te blijven, lekker uit te
slapen, samen toffe dingen te doen, … kortom tenvolle genieten.
Ter herinnering : vrijdagmiddag gaat de schoolbel om 11.30, dan begint de grote vakantie.
Verloren voorwerpen
De verloren voorwerpen liggen tot 4 juli uitgestald onder het afdak van het derde leerjaar.
Mis je een kledingstuk, een brooddoos, een koekendoos, … kom dan zeker even langs.
Inschrijvingen
Nieuwe inschrijvingen kunnen gebeuren in de eerste week van juli en de laatste week van
augustus. Maak best even een afspraak op directie@klavernest.be of 03/312.05.92

Noteer zeker in je agenda !





Bekendmaking klaslijsten : donderdag 28 augustus. Omstreeks 13.00 worden de
lijsten uitgehangen aan de school en verschijnen ze op de website.
Kijkavond in de kleuterschool : donderdag 28 augustus van 18.30 tot 19.30
Infoavond lagere school : donderdag 4 september om 19.00
Infoavond kleuterschool : dinsdag 9 september om 19.00

Zoals ieder jaar mogen de kinderen naar het tweede gaan op 1 september ’s morgens
verzamelen op de speelplaats van het eerste leerjaar.

Overzicht vrije dagen en data openluchtklassen schooljaar 2014-2015
Vakanties, vrije
dagen en
studiedagen:

Studiedag : vrijdag 26 september
Herfstvakantie: maandag 27 oktober – vrijdag 31oktober
vrije dag : maandag 10 november
Wapenstilstand : dinsdag 11 november
Kerstvakantie: maandag 22 december – vrijdag 2 januari
vrije dag : vrijdag 23 januari
Krokusvakantie: maandag 16 februari – vrijdag 20 februari
Paasvakantie: maandag 6 april – vrijdag 17 april
Feest van de arbeid : vrijdag 1 mei
studiedag woensdag 13 mei
O.H.Hemelvaart : donderdag 14 mei – vrijdag 15 mei
Pinkstermaandag : maandag 25 mei
Zomervakantie: woensdag 1 juli – maandag 31 augustus

Openluchtklassen
bosklassen voor het vijfde en zesde leerjaar : maandag 9 maart tot vrijdag 13 maart
2015
boerderijklassen voor het derde en vierde leerjaar : woensdag 11 maart tot vrijdag 13
maart 2015
sprookjesklassen voor het eerste en tweede leerjaar : donderdag 28 mei tot vrijdag 29
mei

