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Op de kalender verschijnen de laatste dagen van juni. Dat betekent dat veel kinderen volop uitkijken
naar de grote vakantie. Na een jaar waarin weer veel werd geleerd, willen ze nu genieten van enkele
weken van spel en plezier.
Af en toe zal er ook wat heimwee zijn naar die fijne klasgroep of naar de juffen en meesters. Vooral
onze zesdeklassers zullen met gemengde gevoelens een laatste keer de schoolpoort verlaten.
Bij het einde van dit schooljaar wil ik alle kinderen bedanken voor hun inzet en enthousiasme, hun
vriendelijke lach en hun behulpzaamheid.
Ook de ouders wil ik bedanken voor de fijne samenwerking en hun vertrouwen in de school.
Tot slot ook een welgemeende dank voor alle personeelsleden die het voorbije jaar hun beste
beentje hebben ingezet om al onze Klavernesters te begeleiden in hun ontwikkeling.
Kinderen, ouders, personeel, het was opnieuw een groot genoegen voor mij om samen met jullie ’t
Klavernest te maken.
Ik wens jullie allemaal een deugddoende en welverdiende vakantie.
Meester Jan, de voorbije weken hebben de kinderen, de juffen en meesters vaak aan jou gedacht.
Voor jou verloopt de vakantie nu totaal anders dan verwacht. We wensen je veel moed tijdens je
lange genezingsproces en kijken nu al uit naar de dag dat je terug voor je klasje zal staan.

Zoals wettelijk voorzien vind je hierbij de vrije dagen schooljaar
Pedagogische studiedag : vrijdag 28 september
Plaatselijke verlofdag : vrijdag 5 oktober
Herfstvakantie: maandag 29 oktober – vrijdag 2 november
Kerstvakantie: maandag 24 december – vrijdag 4 januari
Plaatselijke verlofdag : maandag 4 februari
Krokusvakantie: maandag 4 maart – vrijdag 8 maart
Paasvakantie: maandag 8 april – maandag 22 april
Dag van de Arbeid : woensdag 1 mei
Pedagogische studiedag : woensdag 29 mei
O.-H.-Hemelvaart : donderdag 30 mei – vrijdag 31 mei
Pinkstermaandag : maandag 10 juni

Organisatie kleuterschool 2018-2019
De voorbije jaren kozen we in de kleuterschool voor gemengde leeftijdsgroepen. Met de
geboortecijfers van de afgelopen jaren was dat immers de beste optie om de kinderen
optimale ontwikkelkansen te bieden. Met de aantallen per geboortejaar die zich nu
aanbieden, zullen we volgend schooljaar opteren voor een andere klasvorming.
Voor komend schooljaar tellen we immers 42 vijfjarigen. Als we hierbij nog een redelijke
groep 4-jarigen aan zouden toevoegen (zoals we dat de voorbije jaren deden), zou dit leiden
tot zeer grote klassen in 3K en voor de rest zeer kleine klassen.
Ter info de huidige kleuteraantallen
2013 : 42 kleuters
2014 : 38 kleuters
2015 : 29 kleuters
aantal geboortes 2016 bedraagt 35, maar hiervan is nog niet geweten wanneer ze instappen
Ik heb samen met de juffen de verschillende opties bestudeerd en hierbij steeds voor- en
nadelen afgewogen. We kwamen tot het volgende besluit.
In september komen de 3-jarigen + de instappers in 1KA en 1KB. Het zullen, afhankelijk van
de bijkomende inschrijvingen, klasjes van ongeveer 18 kleuters zijn. De 38 vierjarigen
vormen 2KA en 2KB en de 42 vijfjarigen komen in 3KA en 3KB. Wanneer in de loop van het
schooljaar het aantal kinderen in 1KA en 1KB sterk stijgt, zullen de oudste 3-jarigen
doorschuiven naar 2KA en 2KB. Hoeveel kinderen we precies zullen doorschuiven is
afhankelijk van de inschrijvingen doorheen het jaar. 3KA en 3KB blijven het ganse jaar
onveranderd. Op deze manier krijgen we het ganse jaar klassen die niet te groot worden en
waarin de kleuters maximale ontwikkelingskansen krijgen.

Verloren voorwerpen
De verloren voorwerpen worden tot 4 juli uitgestald onder het afdak van de lagere school. Mis je
nog kleding, een koekendoosje, … kom dan even langs.

’t Klavernest WK
Enkele uren vooraleer de Rode Duivels hun WK startten,
Kverzamelde onze duiveltjes zich op de sportvelden van de
Pulsebaan voor hun WK : het Wechels kampioenschap. Bij loting
werden de verschillende klassen gekoppeld aan een land : ZuidAfrika, Mexico, Spanje of China. In aangepaste kleuren
supporterden en sportten alle kinderen voor hun land.
3 sporten kwamen aan bod : voetbal, kubb en hamer scheer of
mes.
Voor de voetbalwedstrijd kwam ik net te laat. Van de andere
sporten vind je hier enkele actiefoto’s.

Na afloop kregen alle kinderen nog een Belgische vlag zodat ze als echte supporters naar huis konden
om de Belgische voetballers te zien spelen tegen Panama. Ter info : ’t Klavernest WK werd gewonnen
door Zuid-Afrika.

Ook het voorbije schooljaar hadden we weer een
fantastische leerlingenraad.
Als beloning werden ze 's middags getrakteerd op
frietjes.

