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De musical : het aftellen is nu echt begonnen.
De voorbereidingen voor de musical zitten nu echt in de laatste fase. De spanning groeit, zowel bij de
kinderen als de leerkrachten. En ook de toeschouwers kijken reikhalzend uit naar volgende week.
Onverwacht zijn onze leerlingen zelfs op tv geweest : misschien zag jij vorige week tijdens ‘Iedereen
Beroemd’ op VRT ook het fragment van de repetitie. Toch ook weer leuk voor de kinderen !

Zo : nog 5 tot 7 nachtjes slapen en de ongeveer 1500 toeschouwers kunnen genieten van de
inspanningen die de leerkrachten en de kinderen de afgelopen weken hebben gedaan om er een
onvergetelijk schouwspel van te maken. Tot in de Zandfluiter om 13.30 of 19.00 !

Nieuwe gezichtjes in ’t Klavernest
We verwelkomen volgende nieuwe kinderen in onze school : Lars Steenhout, Hannelore Van, Dooren,
Fien M arcelis, Milano Gugganig en Axl Abelshausen. We wensen hen een boeiende tijd in onze school.
Noah Vandyck, Tibo Matze en Noa Matze hebben onze school verlaten. We wensen hen veel succes in
hun nieuwe school.

Nieuws van de kinderopvang.
Komende reserveringsperiode :
Ma 4 februari om 18.00 : start reservaties februari (na de krokusvakantie) tot aan de paasvakantie
Vrijdag 1 maart om 19.00 : start reservaties voor de paasvakantie
Ma 25 maart om 18.00 : start reservaties april (na de paasvakantie) tot aan de zomervakantie.

Voor vragen rond reservaties voor een KOMENDE week, dient u vanaf donderdagnamiddag
rechtstreeks contact op te nemen met uw opvanglocatie. De reservaties worden donderdag om 12.00
online afgesloten en in de namiddag worden de nodige aanwezigheidslijsten verdeeld over de
verschillende opvanglocaties. Voor meer informatie rond de plaatselijke afspraken en nieuwsbrieven
kan u ook terecht op onze wegpagina
http://www.landelijkekinderopvang.be/Default.aspx?tabid=10887&lbo_Nr=116&lanuage=nl-NL
Administratief medewerker Nadia Den Auwer (niet aanwezig op vrijdag)
Stekelbees Lille
Rechtestraat 59
2275 Lille
014/63.15.25 (kantoorpermanentie op dinsdag en donderdag van 9.00 – 11.00)
Helpdesk 070/24.60.41 elke werkdag tussen 9 u en 14u.

Familienieuws
Lewis Hooyberghs uit 1KA kreeg een zusje, Ilena. Joppe en Merel Rouffaers kregen een broertje,
Wannes. Dikke proficiat !
Paula Van Aerschot, de grootmoeder van Zina Jacobs en Maria Sterckx, de overgrootmoeder van
Loena Wouters, zijn gestorven. Oprechte deelneming.

Foto’s
De meeste foto’s werden net voor de vakantie
geleverd. Deze week werden de laatste bijbestelde
foto’s geleverd. Mocht je nog geen bijbestelde foto’s
ontvangen hebben, gelieve ons dan te verwittigen.

Uitzwaaien van Roger

De leerlingen van de leerlingenraad namen het
initiatief om Roger niet zomaar met pensioen
te laten vertrekken. Met alle leerlingen van
het klavernest zwaaiden we Roger uit.
“Bedankt voor de veilige jaren Roger”!
Roger bedankte de kinderen en was aangenaam
verrast door dit initiatief!

Kalender van 19 januari tot 8 februari 2013
Dinsdag 22 januari
Woensdag 23 januari

5-6
Musical

Donderdag 24 januari
Vrijdag 25 januari

3-4
Musical

Zaterdag 26 januari

5-6

Maandag 28 januari
Dinsdag 29 januari
Woensdag 30 januari

Ls + ks
1KC1KD
5

Donderdag 31 januari

6

Vrijdag 1 februari
Maandag 4 februari

LS
1-2

Dinsdag 5 februari

5A

Donderdag 7 februari

5B
3A-B

Bibbezoek
A-voorstelling om 13.30
B- voorstelling om 19.00
Bibbezoek
B-voorstelling om 13.30
A-voorstelling om 19.00
Proclamatie Junior Journalistwedstrijd om 14.00 in
bib.
VRIJE DAG
Kijkdag voor nieuwe kleuters
G-sport: De kinderen ontdekken de ganse voormiddag
sporten van de paralympische spelen in de Balsakker
in Lille.
Op stap naar het middelbaar : Vandaag bezoeken
Kieswijzer van Kosh ; via een waaier van werkwinkels
stellen de Herentalse scholen hun studieaanbod
voor.
Rapport
Spelenmarkt in de sporthal Balsakker.
Voormiddag : 1ste leerjaar
Namiddag : 2de leerjaar
Voor het vervoer willen we beroep doen op
bereidwillige (groot-)ouders.
Na een treinreis van Tielen naar Brussel-Centraal
worden onze 5de klassers in BOZAR een dagje
ondergedompeld in de wondere wereld van de
klassieke muziek. Brengen en afhalen Tielen met het
gemeentbusje. Vertrek 7.45 – aankomst 17.00.
Zie 5 februari
Medisch onderzoek op school

Thema’s in de kleuterschool
Week 4 (21 – 25 jan)
Week 5 (28 jan – 1feb)

1KA, 1KB en 1KC
Musical
Carnaval

2KA en 2KB
Carnaval
Carnaval

Meebrengen en mededelingen :
2KA en 2KB : 21 januari : graag 2 houten wasspelden meebrengen

3KA en 3KB
Musical
Muziek

