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Een blik op het nieuwe schooljaar.

Volgend schooljaar zal onze school beschikken over 7 kleuterklasjes en 12 lagere schoolklassen.
Tevens voorzien we 2 halftijdse zorgjuffen, juf Hilde en juf Mart. Juf Jo werkt als deeltijdse
juf voor kleuter turnen en juf Lies is voltijdse turnjuf.
De aantallen zijn voorlopige prognoses.
1KA juf Leen
18 kleuters van 2008
1KB juf Liesbeth Luyten
17 kleuters van 2008
(In deze 2 klassen komen in de loop van het jaar nog kleuters van 1KC bij.)
1KC
juf Ann
nieuwe instappers + instappers na Pasen en Hemelvaart
2KA juf Nicole
23 kleuters van 2007
2KB juf Lief en Liesbeth Thijs 22 kleuters van 2007
3KA juf Linsey
23 kleuters van 2006
3KB juf Kathleen
23 kleuters van 2006
In de lagere school zijn er dus van ieder leerjaar 2 klassen. Alle leerkrachten behouden hun klas.
In 3B wordt juf Christine voltijdse titularis, juf Ann neemt een jaar voltijdse
loopbaanonderbreking.
De klaslijsten worden definitief samengesteld in de personeelsvergadering 29 augustus. De lijsten
worden uitgehangen in de loop van die namiddag. Ze zijn dan ook te zien op de website van de
school.

Kennismaking met de juf

Maandag 29 augustus 2011 nodigen we alle kleuters en de leerlingen die naar het eerste gaan,
samen met hun ouders uit om kennis te maken met de nieuwe juf, klas en klasgenootjes. De
klasdeuren staan dan open van 18.30 tot 19.30.

Inschrijven van nieuwe kleuters en leerlingen

Van vrijdag 1 juli t.e.m. 6 juli tussen 10.00 en 12.00 en tussen 14.00 en 15.00.
Van vrijdag 26 augustus t.e.m. woensdag 31 augustus tussen 10.00 en 12.00 en tussen 14.00 en
15.00.
Of na afspraak - 03/312.05.92.

Ballonnen en kaartjes voor Lise

Vanmorgen heeft iedere Klavernester een ballon met een wenskaartje in de lucht gelaten. Het
WOC, dat deze mooie actie organiseerde, doneert namens de kinderen ook nog een mooi bedrag aan
het steunfonds. Hopelijk ontvangt Lise de volgende weken talrijke wenskaartjes !
Lise, alle Klavernesters wensen je een
spoedig herstel !
De familie van Lise wenst iedereen te
danken voor de steun en vriendschap die
ze de voorbije maanden mochten
ervaren. “… hopen nu op een goed verloop
van de behandeling en een gezonde
dochter die terug kan genieten van alle
mooie dingen die het leven te bieden
heeft…”
Dit kaartje kregen we van Lise en haar
familie om iedereen te bedanken.

Toch een hele dag mooi weer!
Iedereen opgelucht want onze oudste
kleuters trokken samen met het 1ste
leerjaar op pad.
Met een goed humeur en sterke benen
vertrokken we naar de Gielse bergen.
Na een tijdje stappen, even pauze, wat
drinken, een wafel en dan weer
verder … eindelijk aangekomen !
We zochten allemaal een gezellig plekje
op het voetbalveld om te kunnen
picknicken.
Na de picknick had iedereen weer genoeg
krachten om de bergen te trotseren.
Eenmaal aangekomen op het topje van
de hoogste berg konden de kinderen naar
hartelust stoeien en ravotten.
Van al dat stoeien word je best wel moe.
Dus om 15.10u trokken we lekker
vuil en moe naar huis toe.
Wat was dat een TOFFE dag!!!!
3KA, 3KB, 1A, 1B

Wist je dat:
- de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar op sprookjesklassen zijn geweest ?
- we in de villa van de toverfee mochten logeren ?
- de toverfee de tweelingzus van Heidi is ?
- we met 80 kabouters waren ?
- we cd-vulling hebben gegeten (videe) ?
- je in Oostmalle een pyjama met korte mouwen moet aandoen en in Westmalle eentje met
lange mouwen ?
- sommige kabouters 's middags al in bed wilden ?
- juf Elly "ave maria" voor een dood eekhoorntje heeft gezongen en ook nog voor enkele
kapelletjes ?
- een kabouter zijn melk wel in 3 zeugen uit had ?
- enkele kabouters dachten dat ze 's nachts een spook gezien hadden ?
- meester Marc graag wat vals speelt ?
- sommige kabouters zo hard sliepen dat ze de ochtendgymnastiek gemist
hebben ?
- dat het superleuk was !
- alle foto’s van de sprookjesklassen op de website van de school staan ?
- we dit gedaan hebben omdat het te laat is om de foto’s op CD nog te
verdelen dit schooljaar ?
- iedereen daar kan gaan kijken hoe leuk het was in het sprookjesbos en al
wie wil dus daar de foto’s kan afhalen ?

DE ZEE

NAAR DE ZEE

De zee is gedragen
gedragen door water.
Met veel water kan je varen
varen op lucht.
Zinken door water
zonder water,
zonder leven.
God heeft ze ons gegeven!

Vandaag moet ik naar de zee.
Van mijn oom MOET ik mee.
Zijn dikke buik, zijn zwetende rug...
Kon ik maar terug.
Met hem mee in de trein...
Da's echt niet fijn.
Nu zit ik op het zand.
Mijn oom gaat roken.
Met al zijn sigaretten
kunnen we dan een brandje stoken.
Daar, in het zand, zijn
sigarettenpeuk.
Maar nu ik er toch even ben,
vind ik het eigenlijk
best leuk.

Colin en Pieter 4A

DE ZEE
De golven van de zee hoor je luid.
Je hoort de kinderen spelen
blij en...
Je ruikt de zoute geur van de zee.
Je ruikt de korrels van het zand.
Je voelt het water aankomen.
Je ziet dat iedereen geniet.

Maroussia, Zoë en Sien 4A

Myrthe, Aster en Amber 4A

Belangrijke data i.v.m. volgend schooljaar
Maandag 29 augustus 2011
Donderdag 1 september 2011
Maandag 5 september 2011
Vrijdag 30 september
Woensdag 12 oktober 2011
Vrijdag 9 december 2011
Maandag 30 april 2012
Zondag 22 april 2012
Zaterdag 28 april 2012

Klaslijsten hangen uit en kennismaking voor kleuters en eerste leerjaar.
Start van het nieuwe schooljaar 2011 - 2012
Eerste dag huiswerkklas voor geïnteresseerden uit 3de – 6de leerjaar .
Plaatselijke verlofdag
Studiedag : vrijaf voor de kinderen
Studiedag : vrijaf voor de kinderen
Plaatselijke verlofdag
Eerste communie
Vormsel

