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in het schooljaar 2009-2010
Voor de 99ste keer start een schooljaar in het Klavernest. Volgend schooljaar
bestaat onze school inderdaad 100 jaar. 356 kinderen (+ 8 in vergelijking met vorig
jaar) en een schoolteam van 45 personen beginnen vol energie aan een uitdaging van
10 maanden. 't I s weer voorbij diemooiezomer zong Gerard Cox. Het was dit jaar
een stralende zomer. We hebben er met zijn allen van genoten.
Op 1 september begint het nieuwe schooljaar. Aan de schoolpoort keert de
gewone drukte terug. Taken en opdrachten behoren opnieuw tot het dagelijkse ritme.
We delen de zorg voor een kwalitatief hoogstaand onderwijs en zetten ons daar
professioneel voor in. Rond onze school staat bovendien een kring van vrijwilligers,
die het schoolgebeuren helpen dragen.
Elk schooljaar is een avontuur, een nieuwe uitdaging. Tien maanden zijn lang
in het leven van een kind of een jongere. Je verlaat een schooljaar anders dan je eraan
begonnen bent. Een schooljaar is immers meer dan een studiejaar. Het is ook een jaar
van vrienden maken, van timmeren aan je levensweg, van groeien in
verantwoordelijkheid. Dat iedere Klavernester mag openbloeien tot een gelukkig kind.
En zoals je weet : Er zit een ster in ieder van ons. En dat is meteen ons jaarthema.
Samen school maken betekent ook afspraken maken met elkaar. Zoals ieder
jaar zullen we onze schoolkrant daarvoor gebruiken. Opnieuw zal deze infobron om
de veertien dagen met de gezinsoudsten meegegeven worden. Hopelijk neem je steeds
de tijd om de schoolkrant even door te nemen. Je kan ook steeds de onlineversie op
onze website raadplegen.
Danny Van Dingenen,
directeur

Naschoolse opvang

huiswerkklas

De nieuwe schooluren vragen een nieuwe organisatie van de buitenschoolse opvang. De gemeente
blijft zich engageren om alle kinderen die nood hebben aan voor- of naschoolse opvang op te
vangen. Omdat het onduidelijk is hoeveel kinderen naar de opvang gaan en of er extra mensen in
dienst moeten komen is er tot het einde van het eerste trimester een overgangsmaatregel.

De naschoolse opvang
Er is een regeling voor kinderen die opvang nodig hebben tot ten laatste 16.00 en de kinderen die
ook nog later opvang nodig hebben.
1) De kinderen die opvang nodig hebben tot ten laatste 16.00.
Deze opvang gebeurt door de leerkrachten op de speelplaats van het eerste leerjaar en is
gratis. Zoals afgesproken mogen ouders hun kinderen hier afhalen tussen 15.30 en 16.00.
Kinderen die alleen naar huis mogen gaan of rijden, verlaten samen de school om 16.00.
Gelieve er rekening mee te houden dat er op dit moment geen overzetter is aan de
Vlimmersebaan.
Let op : Na 16.00 is er geen opvang meer door de school en moet je gebruik maken van de
gemeentelijke opvang;
2) Kinderen die opvang nodig hebben na 16.00.
Je meldt je , zoals vroeger , aan bij de gemeente. De gemeente bepaalt dan of het kind naar
de Krakkebol (aan de Vlimmersebaan betalend) of naar de Klavertjes (het gemeentelijk
toezicht op school op de speelplaats van het eerste leerjaar) gaat. De Krakkebol en de
Klavertjes starten om 15.30 en duren tot 18.00. De gemeente meldt de ouders waar hun
kinderen afgehaald moeten worden.

De huiswerkklas
Maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen vanaf het derde leerjaar gebruik maken van de
huiswerkklas. De begeleidende leerkracht brengt de kinderen om 16.00 naar de fietsenstalling of de
Klavertjes.
Belangrijke opmerking : Indien de gemeente jouw kind op een bepaalde dag bij de Krakkebol
plaatst (deze keuze wordt nog steeds gemaakt door de gemeente), dan kan het kind die dag
niet naar de huiswerkklas.
Een inschrijfstrook voor de huiswerkklas is bijgevoegd voor alle kinderen vanaf het derde leerjaar.
(zie aparte brief)

Ter verduidelijking enkele voorbeelden.
Voorbeeld 1 : Het kind wordt uiterlijk om 16 uur afgehaald.
Je kind wordt door een leerkracht opgevangen op de speelplaats van het eerste leerjaar tot 16.00. Je
mag als ouder tussen 15.30 en 16.00 je kind afhalen op de speelplaats van het eerste leerjaar.
Voorbeeld 2 : Je kiest er als ouder voor dat je kind niet om half vier de school verlaat, maar
om 16.00 uur.
Je kind wordt door een leerkracht opgevangen op de speelplaats van het eerste leerjaar tot 16.00
uur. Deze leerkracht zet je kind over aan het zebrapad van de Oostmalsebaan of je kind verlaat de
school langs de uitgang van het Kerkepad. Denk er aan dat er geen overzetter meer is aan de
Vlimmersebaan.
Voorbeeld 3 : Je kind heeft ook na 4 uur opvang nodig.
Vooraf aanmelden bij de gemeente is noodzakelijk. Dan zijn er twee mogelijkheden :
1) Je kind gaat naar de Krakkebol. Je kind gaat in de begeleide rij om 15.30 naar de Krakkebol. Je
haalt je kind hier uiterlijk om 18.00 af.
2) Je kind gaat naar de Klavertjes. Na de bel wordt je kind naar de speelplaats van het eerste
leerjaar gebracht en blijft tot uiterlijk 18.00 onder toezicht van de gemeentelijke toezichters.
De keuze van Krakkebol of Klavertjes is niet vrij, maar wordt door de gemeente bepaald.
Voorbeeld 4 : Je kind zit minstens in het derde leerjaar en wil naar de huiswerkklas en mag
om 16.00 alleen naar huis of wordt dan afgehaald.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. (zie inschrijvingsbrief) Onmiddellijk na de schoolbel gaat je
kind naar de eetzaal van de lagere school. Om 16.00 zet de leerkracht het kind over bij het
zebrapad van de Oostmalsebaan. Denk eraan dat er geen overzetter is aan de Vlimmersebaan.
Voorbeeld 5 : Je kind zit minstens in het derde leerjaar, wil naar de huiswerkklas en heeft na
16.00 nog opvang nodig.
Voor de huiswerkklas meld je je kind vooraf aan in de school. Voor de naschoolse opvang meld je
je kind aan bij de gemeente. Nu zijn er weer twee mogelijkheden.
1) Je kind gaat naar de Krakkebol. In dit geval kan je kind die dag geen gebruik maken van de
huiswerkklas. Vanuit de Krakkebol wordt de school geïnformeerd en je kind wordt geschrapt van
de overzichtslijst voor de huiswerkklas. Je kind gaat gewoon om 15.30 mee naar de
Krakkebol en kan daar worden afgehaald.
2) Je kind gaat naar de Klavertjes. Onmiddellijk na de bel gaat je kind naar de
eetzaal. Om 16.00 brengt de leerkracht je kind naar de Klavertjes, waar het uiterlijk
om 18 uur wordt afgehaald.

Vanaf het tweede trimester zal de gemeente zijn opvangcapaciteit aanpassen en verdwijnt de
opvang tussen 15.30 en 16.00 door de school. Alle kinderen zullen dan vanaf 15.30 door de
gemeente opgevangen worden. De huiswerkklas blijft wel bestaan.

Uitnodigingen verjaardagsfeestjes.
In navolging van enkele buurtscholen verbieden we het uitdelen op school van uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes. Steevast waren kinderen teleurgesteld omdat er geen kaartje voor hen was.
Om de uitnodigingen toch te kunnen bezorgen, willen we per leerjaar een adreslijst met
telefoonnummer meegeven. Om geen problemen te hebben met de wet op de privacy, geven we
geen adressen door indien mensen dit vragen. Om de lijsten snel te kunnen bezorgen, vragen we
ten laatste vrijdag 4 september aan de school door te geven dat je niet wenst dat je adres
wordt bezorgd aan de klasgenoten van je kind(eren) en de kinderen uit de parallelklas.

Vernieuwde schoolbrochure en schoolreglement.
De gezinsoudsten kregen vandaag een nieuwe schoolbrochure met schoolreglement. Zoals steeds
dien je, na het doornemen van de brochure, het instemmingsformulier (laatste blad) te handtekenen
en aan de school te bezorgen.

Studietoelagen
Informatiefolders van de studietoelagen zijn te verkrijgen in op het secretariaat. In Vlaanderen
heeft 1 op 4 recht op deze toelagen. Misschien jij ook. Info is ook te vinden op
www.studietoelagen.be of telefoonnummer 1700.

Geboorte, proficiat
Juf Nina van 1A is sinds juli de fiere mama van Stan. We wensen de ganse
familie van harte proficiat met de kleine spruit.

Kalender van 1 september tot 11 september 2009
Dinsdag 1 september
Donderdag 3 september
Dinsdag 8 september

Donderdag 10 september

Vrijdag 11 september

Week 36 (1-4 sept)
Week 37 (7-11 sept)

Eerste schooldag.
In de namiddag startspel voor de lagere school
Zwemmen voor het eerste en tweede leerjaar in de voormiddag,
derde en vierde leerjaar in de namiddag.
Infoavond voor de lagere school.
Om 19.30 worden de ouders in de turnzaal verwacht, aansluitend
gaat ieder naar de klas van zijn kind. De leerkracht licht de
werking van de klas toe.
Infoavond voor de kleuterschool.
De ouders van onze kleuters worden om 19.30 in de eetzaal van de
lagere school verwacht, aansluitend gaat ieder naar de klas van
zijn kleuter voor de werking in de klas.
Eerste leerjaar A en B : Bezoek aan het Sprookjesbos in Westerlo.
(meer uitleg volgt)
Schoolkrant

2.5j, 1KA en 1KB
Weer naar school
Weer naar school

2KA en 2KB
Onze nieuwe klas
De kermis

3KA en 3KB
Vakantie
Indianen

2KA, 2KB, 3KA en 3KB : Deze kleuters hebben turnpantoffels nodig. Gelieve duidelijk de naam
en de klas van je kind in de pantoffels zetten a.u.b. Een turnzak gebruiken ze van de school.
3KA en 3KB : onze 5 jarigen mogen, telkens op maandag, dingen van thuis meebrengen die
aansluiten bij ons nieuwe thema. Gelieve er wel voor te zorgen dat alles goed van naam voorzien
is. Ten laatste op vrijdag geven we de meegebrachte spulletjes terug mee naar huis.

