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Om er helemaal een feest van te maken mogen de kleuters en de kinderen van de lagere school de
ganse week voor het grote carnavalsfeest gek doen.

Maandag 5 februari : gekke harendag.
Dinsdag 6 februari : gekke hoofddekselsdag
Woensdag 7 februari : gekke schoenendag.
Donderdag 8 februari : gekke fluodag.
Deze dagen mogen de kinderen zich aanpassen aan het thema van de dag.

carnavalsfeest met stoet op vrijdag 9 februari
Alle kinderen mogen de ganse dag verkleed naar school komen.
We vragen om geen maskers en wapens te dragen. Confetti is verboden. Slinger mogen enkel bij de
kleuters.
Het Woc zorgt voor een lekkere hotdog voor alle Klavernesters.
De stoet vertrekt om 14.30. Traject : Stepke – Beulk – Den Hert – Heymansstraat – Vlimmersebaan –
Kerkepad. De jongste kleuters nemen plaats in het treintje.

Studiedag
Maandag 29 januari organiseren we een studiedag voor de leerkrachten. We bestuderen dan het
nieuwe leerplan ZILL, Zin in Leren, Zin in Leven. Voor de kinderen betekent dit een dagje vrijaf.

Oude batterijen verzamelen.
Alle kinderen kregen vandaag een zakje voor
krijgt in ruil voor de batterijen schoolmateriaal.
mee naar de school.

gebruikte batterijen. De school
Geef je gebruikte batterijen dus

Welkom aan de nieuwe leerlingen.
We verwelkomen de nieuwe kleuters : Cami Goossens, Lincy Jacobs, Nand Bertels en Ward
Bellekens. Ook welkom aan Dexter Van der Vieren (2B), Angel Cuylaerts (4A) en Noah Cuylaerts
(6A). We wensen jullie een fijne en boeiende tijd op onze school.

Familienieuws
Geboorte
Britt Peeters (4b) kreeg een zusje Djénaya.
Overlijden
Maria Vervecken, overgrootmoeder van Eline (4a) en Laure (1b) Raeymaekers
José De Cnodder, overgrootmoeder van Dexter Van der Vieren (2b) en schoonmoeder van
Ingrid van de Klavertjes

Naamopgave eerste communicanten
Noteer alvast volgende datum: 24 februari

Storm
De storm van 18 januari heeft ’t Klavernest niet gespaard.
In de lagere school bleef de schade nog beperkt ; op drie plaatsen vlogen dakpannen in het rond. In de
kleuterschool beschadigden planchetten van het gebouw de auto van 2 personeelsleden, werd het dak
van de fietsenstalling afgerukt en ging het afdak van het eerste leerjaar de lucht in om neer te komen in
het Kerkepad of zelfs in de achtertuin van onze buren. Gelukkig bleef de schade beperkt tot materiële
schade. Tijdens de speeltijd bleven we veilig binnen of speelden de kinderen in de sporthal. In de
namiddag ging de wind gelukkig snel liggen en zo kon iedereen veilig naar huis.

Dikketruiendag of beter dikketruienweek !
In de week van 5 tot 9 februari proberen alle Lilse school energiezuinig
te zijn : de verwarming een graad lager en geen overbodig
elektriciteitsverbruik. De voorbije week hebben we het
elektriciteitsverbruik genoteerd. We doen dat ook in de week van 5 tot 9
februari en kijken of we door de energietips veel energie kunnen
besparen. (omdat we verwarmen met aardolie kunnen we het niet exact
meten, de andere scholen noteren ook het gasverbruik)
De leerkrachten en leerlingen krijgen de schooltips. Hierbij vind je ook
een reeks tips om thuis (in samenwerking met je kinderen) aan de slag te
gaan.
Tips om ook thuis eens op te letten
Verwarming
Zet de verwarming 1°C lager. Deze graad zal je nauwelijks voelen, en anders kan je nog steeds je trui bij aan trekken.
Laat ’s nachts, of als overdag niemand thuis is, de temperatuur in de leefruimten zakken tot 15 à 16 °C.
Elektrische bijverwarming kan nuttig zijn om heel kort een badkamer op te warmen, maar probeer het gebruik ervan te
beperken.
Sluit ’s avonds de gordijnen of rolluiken.
Niet meteen van toepassing in deze periode van het jaar, namelijk de airco, een ware energievreter. Gebruik hem zo weinig
mogelijk.
Verlichting
Sta je voor nieuwe verlichting? Vervang je gloei- of halogeenlampen in huis door spaarlampen of led-lampen.
De energiezuinigste lamp is de lamp die niet brandt. Schakel bij het verlaten van een kamer of een gang de lampen daarom
altijd uit, ook ledlampen en spaarlampen, tenzij je onmiddellijk terugkeert.
Wassen & drogen
Voor de witte was is 60°C meestal ruim voldoende. Kies hogere temperaturen als het echt nodig is.
Een volle machine. is voordeliger dan twee keer een halfvolle machine laten draaien.
Goed gezwierd wasgoed (op 1200 à 1600 toeren/minuut ) verkort de droogbeurt, dat bespaart 20 à 25% energie van de
droogkast.
Voor de witte was is 60°C meestal ruim voldoende. Kies hogere temperaturen als het echt nodig is.
Een volle machine. is voordeliger dan twee keer een halfvolle machine laten draaien.

-

Goed gezwierd wasgoed (op 1200 à 1600 toeren/minuut ) verkort de droogbeurt, dat bespaart 20 à 25% energie van de
droogkast.

In de keuken
De ideale temperatuur van je koelkast is 4 tot 6 °C. Elke graad lager komt overeen met 5% extra verbruik.
Hoe meer u in de koelkast stopt, hoe meer hij verbruikt. Anders dan bij een diepvriezer, beperkt u zich hier dus beter tot het
strikt nodige.
Open de koelkast zo kort mogelijk.
Zet er geen warme voedingswaren in uw koelkast. U kunt er wel ingevroren producten in ontdooien. Ze helpen de koelkast
koud houden.
Tenzij de koelkast het automatisch doet, doet u er goed aan hem regelmatig te ontdooien. Vocht dat zich op de wanden
afzet, bevriest. De rijmlaag doet het rendement dalen en het stroomverbruik stijgen.
Stel de ideale temperatuur in: - 18 °C. Elke graad lager komt overeen met 5% extra verbruik.
Ontdooi de diepvriezer regelmatig. Een ijslaag van 2 mm verbruikt 10% meer, of zo’n 5 euro extra per jaar.
Ook een diepvriezer slaat op hol van warme eetwaren. Laat producten die u wil invriezen eerst afkoelen in de koelkast. In de
winter kan u ze eerst een tijdje buiten zetten.
Elektrische kookplaten blijven nog een tijdje nawarmen. Schakel ze uit even voor het einde van de bereidingstijd, en maak
gebruik van de restwarmte. De energiezuinigste elektrische kookplaat werkt op inductie. Inductieplaten verbruiken 40%
minder energie dan een klassieke elektrische kookplaat.
Laat ook de afzuigkap niet langer aanstaan dan nodig is en zet ze niet altijd op maximale capaciteit. De afzuigkap voert niet
alleen kooklucht, maar ook uw warmte weg. Reinig of vervang regelmatig de filters. Vet laat minder lucht door en vermindert
het rendement van de afzuigkap.
De koffiezet kan meteen na gebruik uit, giet de warme koffie in een thermos.
Ontspanning
Tot 10% van het elektriciteitsverbruik in de woning is sluipverbruik: lampjes, tijdsaanduidingen,… die continu verbruiken
omdat de apparaten niet volledig uit geschakeld zijn. Het ergst zijn de decoders, opladers, tv’s en modems. Zet apparaten
zoveel mogelijk helemaal uit met een aan/uit-knop of via een stekkerdoos.
Een tv-decoder verbruikt ongeveer 20 watt per uur, en nog steeds 12 à 14 watt in stand-by. Als u elke dag 4 uur kijkt en de decoder 20
uur in stand-by laat staan, betekent dat elke dag ongeveer 0,34 kWh. Na 365 dagen loopt dat op tot 125 kWh of 25 euro per jaar.
Ongeveer ¾ van dit verbruik is sluipverbruik of stand-byverbruik. Sommige decoders hebben een energiestand die het verbruik beperkt
tot ongeveer 1 W. Op die manier kunt u dagelijks 0,24 kWh besparen of 87 kWh per jaar (17 euro).

FLUOVESTEN
De campagne rond de fluovesten loopt bijna op zijn einde. De volgende 2 weken kunnen de
leerlingen nog 2 octopus-stickers verdienen voor hun FLITS-kaart door met hun fluovest naar
school te komen.
Maar opgepast! Want na de krokusvakantie wordt er nog van onze kinderen verwacht dat ze met
een fluovest naar school komen. Er gaat nog steeds 2 keer per week aangeduid worden hoeveel
kinderen er een fluovest aan hebben. Er kunnen nog schoolbeloningen volgen, zoals een extra
lange speeltijd of een keertje extra muziek op de speelplaats.
Op donderdag 8 februari mogen de leerlingen in fluo verkleed naar school
komen. Hiermee kunnen de leerlingen hun laatste sticker verzamelen voor
de spaarkaart van de Flits-campagne. We houden deze dag een kleine
wedstrijd: per leerjaar wordt de best verklede jongen en meisje uitgekozen
en gekroond tot MISTER FLUO en MISS FLUO. Dit zal gebeuren door een
stemming met de kinderen in de lagere school en een stemming door de
juffen in de kleuterschool.
Dus kinderen… Doe allemaal jullie best en wie weet win jij een fluo-fantastische prijs!!!
Als afsluiting van de fluoacties zal er eind maart, de week voor de paasvakantie, een
verkeersvrije straat georganiseerd worden. Dan mogen de leerlingen rollend materieel
meebrengen om door te straten te fietsen, te skaten, te steppen, …

De leerlingen van 2A tekenden het Manipest van Ketnet.
WIJ ZEGGEN NEE TEGEN PESTEN!

Kalender van 27 januari tot 9 februari 2018
Maandag 29 januari KS + LS
Dinsdag 30 januari
6A-6B
5A-5B
Donderdag 1 februari 6A-6B

Vrijdag 2 februari
Zaterdag 3 februari
Maandag 5 februari

Vrijdag 9 februari
Zaterdag 10
februari

Studiedag : vrije dag voor de kinderen
Op stap naar het secundair : bezoek aan KOSH
zwemmen
Bezoek aan het Gallo-Romeins museum en het
Mijnmuseum. Picknick meenemen.
Vertrek gemeentebus 7.30 terugkeer omstreeks 16.15. De
kostprijs van deze uitstap is 10.50 euro.
LS
Ben Correct
1K
Instapdag voor nieuwe kleuters
LS
Rapport
WOC
Fakkeltocht : Vertrek aan de voetbalvelden Pulsebaan.
Start doorlopend van 18 tot 20 uur.
6A-B
Op weg naar het secundair : bezoek aan VTST
KS + LS
Dikketruienweek : de verwarming staat een graadje lager,
kleed je dus goed aan. Opwarmen doen we dinsdag met
lekkere soep van het Woc
1A-1B-6A-6B zwemmen
1K
Kijkdag voor de instappertjes van carnaval.
LS
We dansen samen de MOVE TEGEN PESTEN
KS + LS
schoolkrant
Begin van de krokusvakantie

Thema’s in de kleuterschool
1KA, 1KB

Week 5 (30 jan – 2 feb) Lekker gek doen
Week 6 ( 5 – 9 feb )
Lekker gek doen

2KA en 2KB

3KA en 3KB

Muziek klinkt leuk
Confetti en slingers

Hoeden en petten
Muziek

3K zoekt:
- Restjes hout (dunne latjes , plankjes,..) voor in de timmerhoek
- In week 6 werken we rond muziek. Zijn er ouders die een instrument bespelen en dit aan de kleuters
willen laten horen? Graag en seintje aan de juf.

