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Je ogen blinken
Je tenen kriebelen
De vakantie begint
en je bent er helemaal klaar voor…
Opnieuw is een schooljaar voorbij. Onderstaande foto’s geven een impressie van enkele
activiteiten van de voorbije weken.

Laat de vakantie maar starten 2K

Kunstproject 4de : verbluffend mooie
resultaten en kei leuk voor de bezoekers

Op de stoel van de burgemeester … 3de
leerjaar
De overgrootvader van Cis en Poline wordt 100 !
Bezoek zeker onze website, je vindt er veel meer foto’s !

Uitzwaaien van onze zesdeklassers.
Afgelopen maandag werden alle zesdeklassers en hun ouders, alsook de leerkrachten
verwacht in de turnzaal voor de feestelijke uitreiking van hun getuigschrift van de
basisschool.
Traditiegetrouw hadden de leerlingen samen met de juffen een tof programma
klaargestoomd. Dat er goede dansers in het zesde zitten, is al langer geweten, maar eigenlijk
kunnen ze allemaal een stukje dansen. Jongens en meisjes duelleerden voor de titel van
beste dansers : ze waren beiden verbluffend.

Een heerlijke dans ! Hier is keihard voor
geoefend …

Wie is de sigaar ??????????????

Samen foto’s kijken van de voorbije 9
jaar…

We zijn geslaagd !

De zoektocht ‘Wie is het’ leidde via anekdotes tot info die voordien nog geheim was. Ook
enkele leerkrachten waren de spreekwoordelijke sigaar.
Met trots kon ik ook de resultaten van de interdiocesane toetsen meedelen : zowel voor
taal als voor wiskunde scoren we ruim boven het Vlaamse gemiddelde, en ook ruim boven
de referentiescholen. Proficiat aan de leerlingen en ook aan de leerkrachten voor dit
schitterende resultaat.
Na de uitreiking volgde nog een mooi lied en vlogen de hoedjes door de lucht. Meteen het
signaal om aan de receptie te beginnen. Nog een welgemeende dank aan de
dessertenmakers ! Ik wens alle zesdeklassers veel succes in het middelbaar.

Toneelbezoeken in Warande.
Ook volgend schooljaar zullen onze kinderen een toneelvoorstelling bijwonen. Om te
vermijden dat je met het gezin dezelfde voorstelling boekt hier een overzichtje van onze
reservaties :
Derde en vierde leerjaar : Zoutloos van Studio Orka
Vijfde en zesde leerjaar : De storm van Toneelmakerij

Datum eerste communie en vormsel.
Het uur van het vormsel is gewijzigd : de viering begint om 15.30 op zaterdag 10 mei 2014.
De kinderen van het tweede leerjaar doen hun eerste communie op zondag 18 mei 2014 om
10 uur.

Overhandigen winst minibedrijf aan Natuurpunt. (14/06/’13)
Vandaag is er iemand van natuurpunt langsgekomen zijn naam was Nico.
Die is veel uitleg komen geven over dieren en planten en natuurlijk ook over de natuur. Er
waren veel foto’s van zeldzame vlinders en zeldzame bloemen. Voor het geld dat wij
verzameld hebben gaan ze een nieuw stuk natuur kopen. Het was veel geld hoor: 450,86
euro. Ze waren super blij met het geld!
Dankjewel voor al diegenen die popcorn of snoep gekocht hebben!!

5de leerjaar (Josefien-Elise-Kaat)

Enkele belangrijke data
donderdag 29
augustus

De klaslijsten worden uitgehangen aan de ramen van
de school en zijn ook te raadplegen op de website.
(rond 13.30)

Openklasdag voor de kleuters en het eerste leerjaar :
de kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar
worden met hun ouder(s) verwacht tussen 18.30 en
19.30.
donderdag 5
infoavond voor de ouders van de lagere school. Begin
september
19.00. Aansluitend opent het oudercomité het WOCcafé ; ideaal om kennis te maken of bij te praten na de
vakantie.
dinsdag 10 september infoavond in de kleuterschool. Begin 19.00 en
aansluitend eveneens WOC-café?
De vrije dagen van volgend schooljaar werden reeds meegedeeld in de vorige
schoolkrant. Je kan die nog steeds raadplegen op onze website.
www.klavernest.be

En nu allemaal genieten van een deugddoende, zorgeloze
en hopelijk zonovergoten vakantie !

