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NIEUWSKRANT VAN VRIJE BASISSCHOOL KLAVERTJE 3, OOSTVLETEREN    EDITIE HERFST 2022

HET KLAVERBLADHET KLAVERBLADHET KLAVERBLAD

Joke Dejonghe, 
directeur vbs Klavertje 3.

KEITOFFE KIPSTAFETTE!
Op zaterdag 1 oktober ging de eerste editie door van onze Kipstafette. Om de school financieel 
te steunen kon er kip besteld worden om af te halen. Dit jaar werd de afhaalmaaltijd 
uitgebreid met een aperobar en met een heuse estafette voor de kinderen. Alle kinderen, met 
of zonder ouders, konden zich uitleven in de bosloop met hindernissen, het apenparcours en 
het eierwerpen. Ondertussen konden de volwassenen genieten van een heerlijk aperitiefje. 
Het werd een fijne avond en we kijken alvast uit naar de tweede editie volgend jaar.
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SPORT

Op maandag 26 septem-
ber was er de kleuter-
sportdag op school. 

De kleuters konden zich 
naar hartenlust uitleven 
op het jungle springkasteel, 
klimmen en klauteren op 
het bewegingsparcours, fiet-
sen op de speelplaats en tot 
rust komen met yoga. Ook 
de parachute en kringspe-
len kwamen aan bod. 

sportdag voor kleuters
Kortom, de vele regen die 
dag kon de pret niet beder-
ven! De kleuters gingen 
moe maar zo fit als een 
hoentje naar huis. 
Bedankt aan de kleuter-
juffen voor de helpende 
handen, en een dikke duim 
voor alle kleuters!

Elke Vandenbilcke, leerkracht LO

IN DE KIJKER

V. U.: VBS KLAVERTJE 3

Hendrik Deberghstraat 8  
8640 Oostvleteren
Tel. 057 40 08 67
vbsvleteren@kbrp.be
vbsvleteren.kbrp.be
      klavertjedrievleteren

AGENDA

contact

NOVEMBER 2022
Herfstvakantie van 
29/10/2022 t/m 06/11/2022

Dinsdag 8/11
Sint op school

Donderdag10/11 
Zwembeurt 3

Dinsdag 15/11 
Vaccinaties 5LA + 1LA
Contactmoment op school

Vrijdag 18/11 
Jeugd en theater 2KA

Maandag 21/11 
Start voorleesmaand

Donderdag 24/11 
Zwembeurt 4

DECEMBER 2022
Donderdag 8/12 
Zwembeurt 5

Maandag 12/12 
Start proefwerkperiode
2LA tot 6 LA

Donderdag 19/12 
Einde proefwerken 5LA/6LA

Dinsdag 22/12 
Zwembeurt 6

Vrijdag 23/12 
Viering

Kerstvakantie van 
24/12/2022 t/m 08/01/2023

Op dinsdag 18 oktober 
kreeg het 5de leerjaar be-
zoek van Bram Coppein 
(eerste schepen) met een 
mooie beloning voor de 
inzet van de kinderen bij 
‘Operatie proper’ van Mooi-
makers. Samen zorgen we 
voor een nette buurt!

operatie
Proper

De leerlingen van het vierde, vijfde 
en zesde leerjaar richten tijdens de 
pauzes een leesclub op. In de leesclub 
doen we mee met twee verschillende 
initiatieven: de keileuke boekenbende 
(in samenwerking met de bib) en 
de Geronimo-challenge. We gingen 
al aan de slag om alles te kunnen 
organiseren.
Er werd een naam gekozen: DE 
LEESCASSETTES. Ah ja juf, want 
weet je, we gaan in de leesclub 'aan de 
lopende band' lezen en een cassette 
is ook een bandje. Dat vonden we 
bijzonder knap gedacht! 

Daarnaast werd al bepaald waar en wanneer dit zal doorgaan: op dinsdagmiddag in 
het Boekenbos en vrijdag over de middag in het lokaal van de opvang. Er werd een 
reglement opgesteld en de leerlingen staan te popelen om na de herfstvakantie officieel 
te kunnen starten met hun leesclub. We wensen hen alvast heel veel succes toe!
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EERSTE KLEUTER

EERSTE PEUTER

OP AVONTUUR IN DE NATUUR: fit en gezond!

uniek project

Veerle Verschaeve, 
kleuterjuf 1PA en 1KA

We trokken samen met de klas op pad door het bos en 
we klommen als aapjes op het hindernissenparcours. We 
ontdekten in het bouwkamp heel wat natuurelementen. 
Met het zachte nazomerweer konden we vaak spelen in 
de zandbak, ravotten in de speeltuin en klauteren op de 
speelheuvel. Op de speelplaats is er ook veel ruimte om te 
fietsen en te bewegen.

In klas hebben we gewerkt 
rond het thema “Zo fit als 
een hoentje”. We legden 
de nadruk op “fit en 
gezond”. Zo proefden we 
een appel, namen we een 
gezond ontbijt en aten we 
een worteltjes uit onze 
schooltuin,  hmmm,  lekker 
en puur uit de natuur.

We kijken verlangend 
uit om bij een zonnige 
en aangename herfstdag 
te kunnen spelen in het 
nieuwe zand van onze 
zandbak.

In september zijn we gestart met een nieuw en uniek pro-
ject. De jongste instappertjes zitten dit schooljaar in een 
aparte klas. Melanie van de peuteropvang ’t Klavertje 
komt iedere voormiddag aansluiten. Op vrijdag staat de 
klas open voor ouders met een instappertje.
Samen zorgen we met z’n allen voor een veilige, zorgza-
me en speelse omgeving waar iedereen kan groeien en 
bloeien. Tijdens de eerste maanden van het schooljaar 
leerden we elkaar kennen, de klas, de afspraken, ... .  
Nu zijn we ons volop aan het voorbereiden op de komst van 
Sint en Piet! 

Kim Vanhee en Heidi Ruckebusch,  
kleuterjuffen 1PA

en Melanie Suffys van peuteropvang ’t Klavertje.
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TWEEDE KLEUTER

DERDE KLEUTER

hoog bezoek op school

Niet alleen hebben we veel gesport, maar ook gezond ge-
geten. In ons tuintje vonden we wortelen, aardappelen 
en pompoentjes. Na het oogsten en het reinigen mochten 
we proeven van onze worteltjes. Maar eerst moesten we 
die rangschikken van klein naar groot net zoals we ook al 
eens deden met de ballen. De rest van de wortelen deel-
den we uit aan alle kleuters. 
Nu we zo ‘fit zijn als een hoentje’, hebben we zeker een 
medaille verdiend. Ook die werden door ons gemaakt. 

4

mooie oogst WORTELEN

Sigrid Huyghe en Kim Vanhee, kleuterjuffen 2KA

We kregen op school hoog bezoek van prinses Laila die 
woont in Viesvuilland. Zij kwam ons vertellen hoe we zelf 
ons steentje kunnen bijdragen aan de natuur door onder 
andere ons afval juist te sorteren.

Sandy Grison, , kleuterjuf 3KA
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EERSTE LEERJAAR

TWEEDE LEERJAAR

HET GAAT 
goed vooruit

CHAMPIGNONS

We kweken champignons in 
onze klas.  Dankzij de mama 
van Reinout kunnen we ob-
serveren hoe dit evolueert.  

DE KIP EN DE KLEI

We maakten onze eigen 
gekke kip uit fimoklei. 
Een beetje reclame voor de 
Kipstafette.

Tine Deruytter, leerkracht 2LA

Ilse Fouvry, 
leerkracht LA 

De eerste twee maanden in het eerste leerjaar zitten er 
al op. In de buidel van Hup vonden we al veel nieuwe 
letters, Inkie leerde ons alle getallen tot 7 en klaspop aap 
doet soms eens gek. Naast het leren lezen, schrijven en 
rekenen wordt er ook nog eens gespeeld.

De prinses van Viesvuilland 
kwam langs en leerde ons 
alles over afval sorteren.

Rond het thema herfst 
maakten we kennis met 
Roodkapje. We luisterden 
naar het verhaal en zongen 
een lied.

In ons werothema “Natuurvriend” vertelt Vico Vuilnis-
bak hoe we op een correcte manier moeten sorteren. Zo 
sorteren we onze koekjes in de koekjesdoos en gooien we 
de verpakking op een correctie manier weg. We zochten 
ook heel wat tips om goed zorg te dragen voor de natuur. 
We leren ook respect hebben voor het klimaat zoals zo-
veel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen en 
de lichten doven wanneer we de klas verlaten.  
De affiches met tips hangen uit aan ons klasvenster zo-
dat andere leerlingen deze tips ook kunnen gebruiken.

RESPECT VOOR  
NATUUR EN MILIEU
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DERDE EN VIERDE LEERJAAR

AAN ZEE ...

Jolien d’Hu, leerkracht 4LA

September was een spannende periode. We gingen met 
het derde en vierde leerjaar op zeeklas. Maar voor we 
konden vertrekken moesten we eerst het probleem van 
kapitein Zwartbaard oplossen. Er waren namelijk een 
aantal zeerovers weggelopen met zijn schat! 
We gingen zoals echte piraten op pad om de schat te 
zoeken. We kregen hiervoor hulp van piraat Zwartbroek 
en Roodbroek. Uiteindelijk vonden we de schat en kon-
den we vertrekken richting Oostende.

Na onze driedaagse aan zee, waar we heel wat hebben 
geleerd en ontdekt, maakten we een kijkdoos over onze 
belevenissen. De ene koos voor het thema oorlog, de ande-
re voor de haven of de zee. De resultaten waren allemaal 
mooi geslaagd. De kijkdozen deden ons terugdenken aan 
de leuke en fantastische zeeklassen! Tot slot “vliegerden” 
we onze zeeklassen uit met het maken van een vlieger.

Nadine Lams, leerkracht 3LA

OPLEIDING TOT PIRAAT
Maandag 26 september, een druilerige morgen, 
vertrokken onze landrotten van het derde en vierde 
leerjaar vol enthousiasme naar Bredene. Ze zouden 
er een driedaagse opleiding tot “piraat” volgen in 
het jeugdvakantiecentrum  ‘Duin en Zee’.

In de voormiddag trotseerden we de regen tijdens onze fo-
tozoektocht op en rond het domein. In de namiddag kon 
de zon de regenwolken verdijven. De twee gidsen namen 
ons mee op sleeptouw doorheen de haven van Oostende. 
Op dinsdagvoormiddag werden heel wat harten van onze 
jongens en meisjes betoverd door een bezoek  aan de At-
lantikwall Raversyde.  Geen  zeeklassen zonder  een ver-
kenning van de fauna en flora aan zee. Het strand is dan 
ook de plaats waar je wel eens weg zou kunnen zakken. 
Vraag maar aan Cyriel, juf Joke en juf Nadine. Bo weet 
nu ook dat de golven best krachtig kunnen zijn zodat je 
je evenwicht verliest in het water. Na twee avonden van 

inspanningen, zweet, muziek en dans slaagden al onze 
landrotten in hun proeven en mochten ze als echte piraten 
mee met de overzetboot die ons aan wal bracht bij de Mer-
cator. Wauw, dat was indrukwekkend! Weet je, we kregen 
zelfs bezoek van Napoleon en we mochten zelfs mee naar 
zijn fort. We stonden met z’n allen op de uitkijk of er geen 
Engelse soldaten in aantocht waren.
Met een gerust hart keerden we woensdag terug naar 
huis. Onze reiskoffers waren gevuld met natte broeken en 
natte kousen maar ook met heel veel mooie, onvergetelijke 
herinneringen.
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VIJFDE LEERJAAR

ZESDE LEERJAAR

FUN IN HET VIJFDE

DE GELUKZOEKERS
Tijdens ons eerste werothema ‘Gelukzoekers’ leerden we wat meer over ontdekkingsreizigers. We verkenden 
verschillende boten en mochten als kers op de taart onze eigen boot ontwerpen! Een kolfje naar de hand van onze 
zesdejaars! Er zaten heel wat leuke en vindingrijke resultaten tussen, want de boot mocht natuurlijk niet kapseizen 
en moest rustig blijven dobberen op het water. Heel wat om mee rekening te houden dus ... . 
Bewonder alvast enkele van hun puike creaties!

In het zesde leerjaar vierden we voor de herfstvakantie 
Halloween. We maakten een pompoen met beton, een 
griezelige ketting en een Halloween lantaarn. Griezelen 
jullie lekker mee? Célien Christiaen, leerkracht 6LA

We zijn het jaar gestart met een aantal leuke activiteiten. 
Zo organiseerden de turnleerkrachten van onze scholen-
gemeenschap een gevarieerde sportdag in Poperinge. We 
gingen zwemmen, leerden circustechnieken en dansen. We 
leefden ons uit op de airtrack, omloop en het springkas-
teel. We eindigden de dag met ball bouncer. In de biblio-
theek van Oostvleteren speelden we een leuk en leerrijk 
spel, onder leiding van Marleen. Dat de kinderen van het 
5de leerjaar een toffe groep vormen blijkt ook tijdens de 
verjaardagsfeestjes. Een spel of activiteit met z’n tweeën 
leiden lukt al heel goed! Wist je dat we een brug bouwden 
uit papier? Driehoeken en bogen zorgen voor een stevige 
constructie.

Ilina Verhaeghe, leerkracht 5LA


