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Nieuw logo : zorg jij voor hét ontwerp ?
Het huidige logo van de school is bijna 15 jaar oud. Het werd destijds ontworpen door een leerling
het zesde leerjaar. Hoog tijd voor een nieuw ontwerp dus.
We willen dat het ontwerp van het logo gemaakt wordt door een Klavernester of door een ouder
van een Klavernester. Ditmaal kiezen we voor een
logo in verschillende kleuren. Bezorg jij de school
een leuk nieuw logo ? Bezorg je ontwerp digitaal
aan meester Danny voor 22 april. De kinderen, het
team en het oudercomité zullen vervolgens een
keuze maken uit de ingestuurde ontwerpen.
De mama van Leen en Lore heeft het startschot al
gegeven. (lid van WOC). Hopelijk ontvangen we
nog veel leuke ontwerpen !

Wijziging zwemmen.
Omwille van een reparatie kan de gemeentebus woensdag 4 februari niet ingeschakeld worden voor
het zwemmen. We kunnen echter wel beroep doen op het schoolbusje van Poederlee. Omdat dit
enkel tussen 9 en 12 vrij is, kunnen slechts 2 klassen zwemmen : 2A en 3B. Dat betekent dus dat 3A
volgende week niet kan zwemmen.

Nieuwe gezichten bij de leerkrachten.
Je hebt hen misschien al gezien : meester Jan Geentjens en juf Dorien Oostvogels. Meester Jan is
sinds 5 januari de vervanger van turnjuf Barbra. Op maandag en dinsdag geeft hij turnles. Voorlopig
doet hij op de andere dagen nog de interim voor meester Jan van 2A. Juf Dorien is voor 2 weken de
vervangster voor de ziek juf Ellen in 1B. Juf Leen is ook afwezig, voor haar kon ik helaas geen
vervanger vinden.

Turnkledij
Aangezien we volgend jaar met een nieuw turnuniform willen starten, gebruiken we onze voorraad
op en wordt geen nieuwe bestelling geplaatst. Zo kan het zijn dat je een nieuw T-shirt of broekje wil
kopen, maar dat we niet meer over de juiste maat beschikken. In dat geval mag je kind in een eigen
T-shirt of broekje turnen.

Carnaval
De laatste dag voor de krokusvakantie vieren we natuurlijk carnaval ; in de kleuterschool een ganse
dag, in de lagere school enkel in de namiddag. De kleuters mogen dus vanaf ’s morgens verkleed

komen, de leerlingen van de lagere school verkleden zicht ’s middags. Zoals gewoonlijk is het niet
toegelaten om maskers of wapens te dragen.
Bij een feestje hoort een hapje en een drankje. Het oudercomité zorgt voor een hotdog en een
frisdrank. Voor de kleuterschool in de voormiddag en voor de lagere school na de middag. Het fruit
van de fruitdag zal daarom met de kleuters mee naar huis gegeven worden. In de lagere school
wordt het uitgedeeld tijdens de voormiddagspeeltijd.
Hoogtepunt van de viering van carnaval is natuurlijk de stoet door Wechel. Kom gerust kijken ! We
wandelen het traditionele traject : Stepke – Beulk – Den Hert – Heymansstraat – Vlimmersebaan –
Kerkepad. De stoet vertrekt om 14.30.

Sportactiviteiten in eigen beheer.
Tot vorig schooljaar nam onze school deel aan SVS-activiteiten zoals Kronkeldidoe, Alles met de bal ,
American Games, … Na een evaluatie besliste het schoolteam om voorlopig niet meer deel te nemen.
Omdat we sport en beweging wel belangrijk vinden, organiseren juf Ann, juf Lies en (turn-)meester
Jan enkele activiteiten in eigen beheer.
Op 2 februari komen onze vijfde- en zesdeklassers als eerste aan de beurt. 4 sporten zullen ze
beoefenen in de sporthal aan de Balsakker.
Ons voetbaltornooi van vorig schooljaar naar aanleiding van de wereldbeker krijgt op 8 juni een
vervolg. Welke sport ? Dat verklappen we nog niet.
2 maart mogen onze derde- en vierdeklassers al aanduiden in hun agenda en 12 maart is het dan de
beurt aan de kleuters en het eerste en tweede leerjaar.
De laatste week van maart organiseren de turnleerkrachten van de Lilse scholen de Spelenmarkt, het
trefbaltornooi en het netbaltornooi. Voor de eerste keer allemaal gebundeld in een heuse
sportweek. Tot slot is er nog de echte sportdag : voor de lagere school op 27 april en voor de kleuters
( de datum volgt later)

De kleuters van 3Ka en 3Kb zijn terecht fier op hun mooie ijsberen.
En natuurlijk ook op de mooie kaders waarin de knutselwerken worden gehangen.
De kaders hebben ze zelf gemaakt door te rollen met knikkers per 2.
Wie al in de gang passeerde, zal zeker beamen dat het prachtige werkjes zijn !

Nog enkele foto’s uit de klassen.

kalender van 2 februari tot 13 februari 2015
maandag 2 februari

1KC
2B
5-6

dinsdag 3 februari

lln-raad
2A-2B

1A-1B

donderdag 5
februari
vrijdag 6 februari

2A

dinsdag 10 februari

KS

woensdag 11
februari
vrijdag 13 februari

2KA–KB

KS-LS

KS-LS

Instapdag voor nieuwe kleuters.
Bezoek aan AZ Sint-Jozef. De kinderen moeten blijven ineten.
Vervoer met ouders : vertrek 12.15
sportactiviteiten in sporthal Balsakker. Indien het weer het
toelaat, fietsen we om 8.30 richting Lille. Terug rond 14.30
vergadering om 11.45
Bezoek aan de bib voor de interactieve voorstelling “De kleine
Hiawatha’ door Geert Van den Broeck. Vervoer met ouders :
vertrek 10.15 –terugkeer rond 11.30 mogelijk iets later.
Bezoek aan de bib voor de interactieve voorstelling “De kleine
Hiawatha’ door Geert Van den Broeck. Vervoer met ouders :
vertrek om 13.15 – terugkeer rond 14.30
Bezoek aan AZ Sint-Jozef. De kinderen moeten blijven ineten.
Vervoer met ouders : vertrek 12.15
dikketruiendag : kleed je warm aan want de thermostaat gaat
wat lager. Het oudercomité zorgt voor een kom warme, verse
soep.
Kijkdag voor kleuters die instappen na de krokusvakantie. Juf
Liesbeth verwacht jullie tussen 9.00 en 10.00.
Medisch schooltoezicht voor de 4-jarigen die niet met hun
ouders naar het onderzoek gingen.
carnaval : onze jaarlijkse carnavalstoet vertrekt om 14.30.
Kom gerust kijken naar de verklede kleuters, leerlingen en
leerkrachten.

Thema’s in de kleuterschool
1KA, 1KB, 1KC
2KA en 2KB
3KA en 3KB
week 6 (2-6 feb.)
muziek
Wij maken plezier
hoeden en petten
week 7 (9-13 feb.)
carnaval
Joepie… carnaval
Carnaval
In 2KA en 2KB begint het thema telkens op donderdag als gevolg van de duobaan in 2KB.
Om er helemaal een feest van te maken mogen onze kleuters de laatste week voor het grote
carnavalsfeest GEK doen .
maandag 9 februari : gekke haren-dag
dinsdag 10 februari : gekke hoeden-dag
woensdag 11 februari : gekke schoenen-dag
donderdag 12 februari : gekken snoeten-dag
vrijdag 13 februari : carnavalsfeest
Op deze dagen mogen de kleuters zich aanpassen aan het thema van de dag . (vb op gekke hoedendag een leuk hoedje opzetten).

morgen, zaterdag 31 augustus
Fakkeltocht , georganiseerd door het oudercomité, t.v.v. onze school.
Vertrek plaats : lokaal Virtus aan de Bersegembaan
Inschrijven kan ook ter plaatse.

