‘ t Klavernest
www.klavernest.be
Gesubs. Vrije Basisschool - directie@klavernest.be – secretariaat@klavernest.be - 03/312.05.92
Schoolkrant 15 juni 2012
29 juni, de vakantie kan beginnen.
Na ons jubileumjaar is onze school gestart aan zijn tweede eeuw. Het jaar is weer voorbij gevlogen.
We hebben opnieuw getracht om onze kinderen een gezonde mix van lessen en activiteiten aan te
bieden die van hen jongeren maakt die klaar zijn voor de secundaire studies, maar ook klaar voor het
leven buiten de schoolpoort.

392 Klavernesters van 2.5 tot 12 jaar, bedankt voor jullie inzet. Jullie hebben er mee voor gezorgd
dat het zo’n tof jaar werd. Aan de kleinsten (waarvan vele denken dat ik in de school woon) tot de
grootsten die naar andere scholen vertrekken, het was fijn om met jullie te werken. De vele
glimlachjes die ik zag, toonden dat jullie er van genoten hebben. Geniet nu van de grote vakantie !
Ik ben als directeur blij dat mijn team er echt voor gaat. Onderwijzen is trouwens een prachtig
beroep. Ons schoolteam probeert om ieder kind zo ver mogelijk te brengen, rekening houdend met
de mogelijkheden van dat kind. Soms is dat een weg van vallen en opstaan, soms zouden we willen
dat dingen sneller gaan, maar we beseffen dat forceren niet helpt. Durven en blijven geloven dat het
de goede kant opgaat, is dan belangrijk. Je optrekken aan kleine stappen die kinderen zetten ! Soms
ga je vol energie naar huis, soms ook leeggezogen. Juffen en meester, je vakantie is, wat mij betreft,
dubbel en dik verdiend.
Tot slot wil ik ook graag de ouders bedanken. We kregen jullie vertrouwen om met jullie kinderen op
stap te gaan en we konden op jullie rekenen. Bij problemen zochten jullie mee naar oplossingen. Op
vraag vervoerden jullie kinderen naar activiteiten of kwamen jullie in de klas een verhaal vertellen,
een spel begeleiden, … En ook als er gewerkt moest worden, stonden jullie massaal paraat, zoals we
afgelopen zondag nogmaals mochten ervaren. Bedankt hiervoor. Ik wens ook jullie een leuke
vakantie ; maak er een tijd van om te genieten, samen met je kind(eren).

Organisatie van de school in 2012-2013
Kleuterschool
1KA
Juf Leen
1KB
Juf Liesbeth Luyten
1KC
Juf Ann
1KD wordt ingericht vanaf Nieuwjaar
2KA
Juf Nicole
2KB
Juf Lieve en Liesbeth Thys

1A
1B
2A
2B
3A
3B

Lagere school
Juf Nina
Juf Ellen
Meester Jan
Juf Elly en Danny
Juf Tineke
Juf Christine

3KA
3KB
Kleuterturnen

Juf Kathleen
Juf Linsey
Juf Jo
Zorguren
Juf Hilde (voltijds)
Juf Joke (voltijds)
Juf Liesbeth Thys (halftijds)

4A
4B
5A
5B
6A
6B
Turnen

Juf Olga
Juf Chris
Juf Anneleen
Juf Kaat
Juf Gita
Juf Stien
Juf Lies

Belangrijke data begin schooljaar 2012-2013
Donderdag 30 augustus
LS + KS De klaslijsten worden bekendgemaakt. Vanaf 12 uur
worden ze uitgehangen aan de ramen van de lagere
school en de kleuterschool. Je kan ze dan ook
raadplegen op onze website.
1A+1B Kennismakingsmoment : De kleuters en de leerlingen
KS
van het eerste leerjaar kunnen met hun ouders even
naar hun klasje om kennis te maken met de juf.
Je bent welkom tussen 18.30 en 19.30
Donderdag 6 september
LS
Infoavond. De ouders worden verwacht om 19.00 in de
turnzaal. Na een inleidend woordje van meester Danny
over nieuwe afspraken volgt een toelichting over de
klaswerking van je kind.
Dinsdag 11 september
KS
Infoavond. Vandaag worden de ouders van de kleuters
verwacht om 19.00 in de turnzaal. Na een inleidend
woordje van meester Danny over nieuwe afspraken
volgt een toelichting over de klaswerking van je kind.
Vrije dagen
Zoals beloofd zetten we alle vrije dagen van volgend schooljaar nog eens op een rijtje.
vrijdag 28 september 2012: vrije dag
maandag 29 oktober tot vrijdag 2 november 2012 : herfstvakantie
maandag 26 november : studiedag : vrijaf voor alle kinderen
maandag 24 dec. 2012 tot vrijdag 4 januari 2013 : kerstvakantie
maandag 28 januari : vrije dag
maandag 11 februari tot vrijdag 15 februari 2013 : krokusvakantie
woensdag 6 maart : studiedag : vrijaf voor alle kinderen
maandag 1 april tot vrijdag 12 april 2013 : paasvakantie
donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2013 : Hemelvaart
maandag 20 mei : Pinkstermaandag

De prijzen van het dobbelsteenspel kunnen nog afgehaald worden tot vrijdag 6 juli.
De winnende code was 15554. Er moeten nog enkele prijzen van 20€ en 5€ afgehaald worden. Kijk
dus nog eens goed of je geen kaartje hebt met code .5554 of ..554
Inschrijvingen : Nieuwe kinderen kunnen ingeschreven worden tot 6 juli en vanaf 27 augustus. Maak
best even telefonisch een afspraak. (tel. 03/312.05.92)
Bedankbloempje voor de leerkracht wordt …
Ik heb de juffen en meester verrast met een ontbijtbon in Den Hert, in plaats van het traditionele
bloempje. Smakelijk !
Op de website kan je nog veel foto’s bekijken van de activiteiten van de voorbije weken. In de
drukte vergaten we foto’s te nemen tijdens het schoolfeest.

