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“ VrÉÉ wijs! ”

NOVEMBER 2016
Vrijdag 11/11 
 Vrije dag
 Wapenstiltstand

Week 21-25/11
 Voorleesweek

Woensdag 23/11 
 SVS Badminton
 (3de en 4de lj)

Donderdag 24/11 
 Ouderavond vormelingen

Vrijdag 25/11 
 Viering Advent

DECEMBER 2016
Donderdag 22/12 
 Rapportbespreking

Vrijdag 23/12
 Kerstevocatie

AGENDA

contact

 korte info

Er zijn op dit ogenblik 
verschillende werken aan 
de gang op onze school: 
het plafond in de gang 
werd vernieuwd, er werden 
nieuwe buitendeuren ge-
plaatst en er wordt nog 
een afdak gebouwd op de 
speelplaats van het lager. 
Ondertussen zijn ook de 
werken aan de Hendrik 
Deberghstraat gestart. Na 
de rioleringswerken wordt 
een mooie Kiss & Ride zone 
aangelegd om de kinderen 
veilig van en naar school te 
brengen. 
We kijken er naar uit! 

Na een leuke treinreis en dito tramrit namen we de ‘tijdscapsule’ in het STAM. 
Doorheen het parcours zagen we de eeuwen voorbij ‘vliegen’. In anderhalf uur 
ontdekten we de spannendste verhalen uit de geschiedenis van Gent. 

In de namiddag bezochten 
we enkele oude volkswij-
ken rond het Gravensteen. 
De gids maakte ons tijdens 
de stadswandeling weg-
wijs in de kinderrechten. 
Als echte toeristen gingen 
we ’s avonds met z’n allen 
op restaurant. De Turkse 
pizza beviel ons opperbest! 
We sloten de avond af met 
een boottochtje, dit werd 
een ware ontdekkingstocht 
langs de minder bekende 
hoekjes van Gent centrum. 

Ook de tweede dag viel er 
héél wat te beleven. We 
bezochten het MIAT (Mu-
seum over Industrie, Ar-
beid en Textiel) waar we 
mochten vilten en weven. 
Vervolgens gingen we op 

van 19 tot 21 september trokken het vijfde 
en het zesde leerjaar op stadsklas naar gent.

ontdekkingstocht in het 
MSK (Museum voor Scho-
ne Kunsten) waarna we op 
een creatieve manier aan 
de slag gingen in het ate-
lier. ’s Namiddags lieten 
we alle remmen los in de 
Overpoort Bowling. Kun 
je geloven dat we ’s nachts 
sliepen als roosjes in onze 
jeugdherberg?
De laatste dag maakten we 
het studentenrestaurant 
onveilig… Of misschien is 
dit wat overdreven ;-) Tij-
dens de popsongworkshop 
schreven we een eigen 
songtekst over onze stads-
klaservaringen. De song 

werd vervolgens opgeno-
men. De onvergetelijke 
driedaagse afsluiten deden 
we in het Gravensteen. De 
gids was een echte ‘zotte 
doos’ en maakte het bezoek 
héél leerrijk en memora-
bel. Gent… we hebben je 
in ons hart gesloten… 
’t Was écht vréé wijs!

Ilina Verhaeghe,
leerkracht 5LA

zie ook ons klaverblad in kleur 
op de schoolwebsite!
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EDITORIAAL

We namen dit schooljaar 
een vliegende start: de 
barbecue ten voordele 
van de openluchtklas-
sen, de sportdag, het ‘kip 
aan ’t spit’ eetfestijn, de 
stads- en kasteelklas-
sen, … 

We kunnen dus gerust 
zeggen dat de kinde-
ren al heel wat leerden: 
naast taal, wiskunde, 
godsdienst en wero ko-
men ook sport, muzische 
en sociale vaardigheden 
aan bod. Niet altijd even 
gemakkelijk, maar sa-
men gaan we op weg!

Om het leren van de kin-
deren te ondersteunen 
zijn er nu ook drie iPads 
op school. Dit wordt in-
gezet van de kleuters tot 
en met het zesde leer-
jaar. Ook hier wordt rui-
mer gewerkt dan enkel 
leerstof herhalen, naast 
creatieve vaardigheden 
is mediawijsheid een 
belangrijke pijler om 
leerlingen voor te berei-
den op de maatschappij 
waarin we leven. 

Ik ben ervan overtuigd: 
we gaan een fijn school-
jaar tegemoet!  

Joke Dejonghe,
directeur

een vliegende START...

KINDEREN IN DE KIJKER

UIT HET KINDERPARLEMENT

WEDSTRIJD

Iedereen moest een kaartje  trekken om te weten in welke ploeg ze zaten.We moesten 
eerst de stukken van een puzzel  zoeken en konden dan de wandeling doen. We speelden 
spelletjes. Het was spannend. De kinderen vonden de sportdag leuk. Iedereen kreeg een 
medaille. (verslag door Ayron, Tiemen en Chloë)

sportdag: olympische spelen (eerste, tweede en derde leerjaar)

In het zesde leerjaar  werd een kinderparlement opgestart, de leerlingen gingen aan de 
slag en knutselden een ideeënbus in elkaar. Alle leerlingen van de lagere school mogen 
ideeën in de bus deponeren. Samen wordt dan gekeken welke voorstellen haalbaar zijn 
om op school uit te werken want ook de mening van leerlingen telt! Benieuwd wat er uit 
de bus komt? Wij alvast ook! 

Zorg tijdens de wintermaanden dat je goed 
gezien wordt! Is je fiets helemaal in orde? 
Denk je ook aan je fluojas? 
Af en toe zullen de komende maanden 
prikacties gehouden worden: de juffen en 
meester zullen controleren wie goed zicht-
baar naar school komt. Wie weet verdient 
jouw klas wel de beker? 

Valentine: 
 Wat hebben jullie alle-  
  maal gedaan op sportdag? 
Evi: 
 We reden met de skeelers.
Ramin: 
 Ik speelde met mijn 
 vrienden.
Valentine: 
 Deden jullie iets speciaals? 
Evi: 
 Ja, we maakten een tocht  
 met spelletjes onderweg.
Valentine: 
 Kregen jullie op het 
 laatste iets? 
Ramin: 
 Ja, een medaille!

(Interview met Valentine, 
Evi en Ramin)
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PEUTER & EERSTE KLEUTER

kleine kleuters zetten grote stappen...
“Ik kreeg van mijn mama 
een mooie boekentas voor 
de eerste kleuterklas,...”
Dit is ons liedje waarmee 
we het schooljaar in sep-
tember gestart zijn. Onder-
tussen hebben we al heel 
wat bijgeleerd over de klas-
hoekjes, spelen in de gro-
te zandbak, fietsen, fruit, 
konijn, herfst, kabouters 
en paddestoelen. We zijn 
het schooljaar alvast spor-
tief en gezond gestart. Met 
onze laarzen aan trokken 
we op pad. We maakten 
een stevige wandeling in 
het bos en we ontdekten de 
natuur en de herfst met al 
onze zintuigen... 

Nu bereiden de juffen ons 
zo goed mogelijk voor op 
de komst van de Sint en de 
Piet. Voor de meeste kinde-
ren is dit ook de eerste keer, 
de bewuste ontmoeting met 
de Sint en de Piet.

Veerle Verschaeve,
kleuterjuf  1PA en 1KA

SPORT

FC de kampioenen!
De sportievelingen van Klavertje 3 konden zich al 
twee keer helemaal laten gaan op de woensdagna-
middag activiteiten.

Op het voetbaltornooi in Reninge konden we voor het 
eerst met drie ploegen deelnemen. Zelfs een meisjesploeg 
was dolenthousiast om aan te treden! Ze deden het alle 
drie supergoed, alleen maar lachende gezichten te zien 
die namiddag.

Ook op de scholenveldloop waren er heel wat sportieve 
jongens en meisjes aanwezig. Iedereen liep voor zijn/haar 
leven. Achteraf kreeg de deelnemers een medaille, alle-
maal kampioenen!

Een dikke duim voor iedereen!  Hopelijk volgen er nog 
veel mooie sportieve momenten... 

Lies Demeersseman,
leerkracht LO
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TWEEDE KLEUTER

DERDE KLEUTER

lekker... echt lekker!

LAat maar komen... frietje!

Ook Rupsje ‘Nooit-genoeg’ eet graag fruit. 
Op maandag 17 oktober zijn we dan op zoek 

gegaan naar andere kriebelbeestjes.

In ons thema ‘lekker fruit’ maakten we niet alleen een 
smoothie met peer, banaan, kiwi en appelsap, maar ook 
appel- en perenmoes. De appels en peren komen uit de 
bomen van onze school. Overheerlijk! Iedereen mocht 
helpen de peren en appels in stukjes snijden. De pot was 
bomvol. 
Gezonde groetjes uit het tweede kleuter.

Sigrid Huyghe, kleuterjuf 2KA

Tijdens de “Kermis in de klas” sloten we dit thema af met 
het bakken van zelfgemaakte frietjes. De kleuters mochten 
de aardappelen wassen. Het schillen gebeurde door de juf en 
de kleuters konden dan samen met haar de frietjes snijden. 
Nadien konden de kleuters de frietjes nog wassen.

Juf Sandy bakte de frietjes. In de klas verspreidde zich de 
heerlijke geur van lekkere frietjes waardoor de hongerige 
kinderen bijna niet meer konden wachten. Het water kwam 
hen al in de mond.

Uiteindelijk konden ze met hun puntzakje verse frietjes met 
mayonaise of ketchup hun buikjes vullen.

Sandy Grison, kleuterjuf 3KA
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EERSTE LEERJAAR

TWEEDE LEERJAAR

BLIJVEN DRIJVEN!

OPZIJ, OPZIJ, OPZIj... het gaat verbazend goed vooruit!

De Sint komt elk jaar met de 
stoomboot naar ons land. Maar 
hoe komt het dat een boot drijft 
en niet zinkt of kantelt? Dat on-
derzochten we even in onze klas. 

We maakten elk ons eigen ontwerp 
van onze boot. De ene kinderen keken 
vooral naar de uitstraling van hun 
boot, anderen naar de functionaliteit. 
Het werden wederom prachtige stuk-
ken!

Maar ... de vraag blijft, zullen ze drij-
ven of zinken? Dat probeerden we uit 
in onze eigen geïmproviseerde poel. 
Het resultaat? Enkele boten gingen 
onder. Anderen bleven drijven. Hoe 
komt dit nu? We moeten zorgen dat 
onze boot niet teveel weegt en een kiel 
heeft tegen het kantelen! Ook het ma-
teriaal waaruit het bestaat speelt een 
belangrijke rol! 
Na een aantal aanpassingen konden 
de meeste boten op het einde van de 
les drijven!

Jolien D’Hu,
leerkracht 1LA

Dit jaar tellen we tot 100, spelen we echte timmermannen en leren we de ta-
fels. De kleine lettertjes die we schreven in het eerste leerjaar, worden nu mooie 
hoofdletters,…  Knutselen en frutselen, muziek zingen en maken, op de computer 
werken en leren op de tablets, een heel jaar lang. We zien het volledig zitten! We 
hebben een eigen besloten facebookgroep voor de ouders van de klas. Zo kunnen 
de mama’s en papa’s elke dag volgen wat we doen, wat we geleerd hebben…  
Op de http://klavertje3l2.weebly.com kunnen de leerlingen online oefenen 
en staan er apps die ze thuis kunnen spelen.

Tine Deruytter,
leerkracht 2LA

Lieve groetjes van Emily, Maxim, Diete, Iben, Rune, Elise, Célio, Linus, 
Hannah, Niels, Arthur, Dauwe, Fé, Noor, Laure, en Félicia.
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DERDE LEERJAAR

VIERDE LEERJAAR

ÉÉN, twee, drie, vier, vijf,... duizend!

de park- en bosspelen: ondanks regen, niet vervelen!

Het verhaal van Jozef, de dromenkoning 
vonden ze zo fantastisch dat ze elke morgen 
vroegen: “juf, vertel je vandaag over Jozef?” 

We maakten kennis met het rappen in de 
muzische lessen en de volgende dag  hadden 
ze zelf al een rap gemaakt. Iedereen was 
dolenthousiast op onze Olympische Spelen 
die doorgingen op onze school. 

Juf, wanneer gaan wij leren tot 1000? 
Een vraag die ik dagelijks hoorde tot de 
dag er was. Is het niet fantastisch om op 
Google Earth je eigen huis te zoeken? En 
samen met juf Joke een video of een radio-
reportage te maken op de iPad? 

Ik ben er zeker van dat de kasteelklassen 
ons nog dichter bij elkaar zullen brengen en 
dat wij een keitof schooljaar zullen beleven.

Nadine Lams,
leerkracht 3LA

1 september, gedaan met lang slapen, onze boekentas gevuld vol goeie voornemens vertrekken we naar 
de klas. Elk nieuw schooljaar is een nieuw begin, een nieuwe kans op onze levensweg. We hopen op een 
jaar en een klas vol liefde. We hopen er samen iets moois van te maken en ik mag met trots zeggen dat 
we dit zeker al deden in het derde leerjaar. Mijn 20 nieuwe kapoenen geven me elke dag nieuwe moed.

Donderdag 20 oktober

De leerlingen van het vierde leerjaar hadden er al 
naar uitgezien, maar vandaag was het zover. We 
zouden met z’n allen naar Zonnebeke trekken om 
deel te nemen aan de park- en bosspelen.Onze enige 
vraag was of het wel door zou gaan in dit barre weer. 
Juf Joke keek de papieren na en daarop stond ‘gaat 
ook door bij slecht weer’. Joepie! Nu zouden we niet 
enkel spelletjes spelen buiten, we zouden ook nog 
eens lekker nat en vuil worden. 
Eenmaal aangekomen was de hevige regen al wat 
veranderd in lichte motregen. We werden goed 
ontvangen en kregen meteen uitleg over het spel. 
Choco, de aap van Filiberke, moest zoveel mogelijk 
pinda’s krijgen. Deze konden we verdienen door 
allerlei opdrachten te doen bij gekende stripfiguren. 
Tijdens ons grote speelavontuur bleken de 
regenwolken even weg te trekken. We bleven zelfs 
droog tot het laatste half uurtje!
Na een leuke voormiddag waren we zeer blij, 
wanneer we in de auto’s konden stappen om wat op 
te warmen. We hadden een zeer fijne tijd! Ook heel 
erg bedankt aan de (groot)ouders voor het vervoer!

Ismaël Faes,
leerkracht 4LA
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VIJFDE LEERJAAR

ZESDE LEERJAAR

bekaf na leuke sportdag!

ridders en jonkvrouwen veroveren gent!

Hup met de beentjes! 
Alle 5de leerjaren van 
onze scholengemeenschap 
kregen een extra sportdag 
in Poperinge! We begonnen 
onze sportieve dag in het 
Sint-Franciscus met ‘Reis 
rond de wereld’. Onze 
danstalenten (hum hum) 
kwamen voorzichtig boven 
tijdens de Zumba-les. Aan 
de enthousiaste juf zal het 
zeker niet gelegen hebben! 

We vonden het allemaal 
zeer leuk, bedankt Mary! 
Achteraf konden we de 
afkoeling in het prachtige 
nieuwe zwembad erg 
appreciëren. We leefden 
ons uit met het vele 
spelmateriaal. De maagjes 
begonnen te knorren na 
al dat ravotten en de 
lange wandeling naar de 
sportzone. 
Dank u lieve mama’s en 

papa’s voor de heerlijke picknick. Met nieuwe kracht 
konden we de namiddag aanvatten: circustechnieken, 
ballbouncer, airtrack en tchoekbal hebben voor ons geen 
geheimen meer. In het terugkeren was het stil op de bus. 
Jaja… ook van jonge enthousiaste kinderen raken de 
batterijen wel eens op…

Ilina Verhaeghe,
leerkracht 5LA

De kinderen van het zesde 
leerjaar hebben de voorbije 
twee maanden al leuke 
dingen gedaan. Midden 
september zijn we samen 
met het vijfde leerjaar op 
stadsklas getrokken naar 
Gent. We hebben niet 
alleen de Gentse stadssfeer 
kunnen opsnuiven, ook 
zijn we heel creatief bezig 
geweest. We hebben met 
vilt gewerkt in het MIAT, 
geschilderd in het MSK en 
we zijn in het Gravensteen 
eventjes ridder of jonk-
vrouw geworden.
Toen we terugkwamen 
van de stadsklas was 
de pret nog niet voorbij, 

“Wist-je-datjes” uit het zesde leerjaar. Wist je dat onze juf Hanne op 19 september bevallen is van een dochtertje Pippa? 
Wist je dat we Britt haar verjaardag gevierd hebben? We werden getrakteerd met ijsjes, lekker! Wist je dat we in oktober een 
nieuwe leerling bij kregen? We zijn heel blij met Lara in onze klas! Wist je dat we een kinderparlement hebben opgestart? Alle 
leerlingen mogen hun ideeën opschrijven om de school te verbeteren. Wist je dat de leerlingen juf Serafien hebben verwend op 
‘dag van de leerkracht’? Ze maakten mooie tekeningen, schreven lieve kaartjes en brachten heel wat lekkers mee. Wist je dat 
je op onze website heel veel foto’s en informatie vindt? Neem zeker eens een kijkje!

Onze eerste twee maanden in het zesde leerjaar. 
Wat is een betere start van het zesde leerjaar dan 
op stadsklas gaan? Dat dachten de leerlingen ook!

we mochten meteen op 
sportdag! Na de fietstocht 
naar Poperinge gingen de 
11 sportievelingen van 
het zesde aan de slag met 
karaté en baseball. Ook het 
skatepark was een topper. 
Kortom, een zonovergoten 
geslaagde sportdag.
Ook tijdens de lessen zitten 
we niet stil. De Franse les 
is ideaal om te tonen hoe 
goed de leerlingen kunnen 
acteren. Van winkeltje 
spelen tot poppenkast, de 
leerlingen van het zesde 
kunnen het allemaal. 

Serafien De Smet,
leerkracht 6LA
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DE OUDERVERENIGING

Aangename kennismaking...
Ik ben Bart Rubben, papa van Jenne en Jotte (4de en 1ste 
leerjaar). Ik spring mijn vrouw bij als medevoorzitter. De 
school is al mijn hele leven een deel van mijn gezinsleven. 
Mijn ouders en tante waren vroeger leerkracht in de 
school. Mijn vrouw heeft nog als interimaris gewerkt in 
Klavertje 3 en mijn nicht is er kinderverzorgster. De stap 
naar het OC was een logisch gevolg.

Ik ben Wendy Catteeuw, papa van Elie en Ibe (3de 
kleuter en 5 maanden) en man van Lieve Deconinck.
Ik ben in de oudervereniging gegaan omdat ik de school 
vooruit wil helpen. Ik was er ook altijd leerling. Ik help 
ook graag andere mensen en wil er samen iets moois van 
maken. Tenslotte zijn onze kinderen onze toekomst.

Ik ben Evelien Benauwt, mama van Syme en Diete 
Bourree (4de en 2de leerjaar). Ik vind het leuk mee te 
werken om de school van m’n kinderen nog aangenamer 
te maken.

Hallo, ik ben Evy Duerinck, de mama van Tuur en Vic 
De Cooman (1ste kleuterklas en 9 maanden). Sinds dit 
schooljaar ben ik lid van de oudervereniging. Als lid wil 
ik me graag actief inzetten voor de school. Een handje 
toesteken tijdens de verschillende activiteiten lijkt me 
zeer leuk. Samen vormen we een toffe, enthousiaste 
‘bende’.

Ik ben Steven Soenen, papa van Nand en Noor (4de en 
1ste leerjaar). Actief zijn in de oudervereniging is voor 
mij een leuke manier om mensen van je gemeente te 
leren kennen. Daarenboven help ik zo een betere school 
te creëren voor onze kinderen.

Ik ben Sabrina Delbaere, mama 
van Jolien Ternier (4de leerjaar). 
De oudervereniging is een leuk 
team en ik voel me er erg nuttig!

Mijn naam is Liesbeth De Meyer, mama van Lucie, 
Linus en Luna Moeyaert. Samen met Dries, mijn man, 
deel ik een plaats in de oudervereniging. Vergaderen, 
klussen, opdienen, tenten opzetten, frietjes en kerst-
rozen verkopen, wiglo’s bouwen,… in een toffe sfeer 
en allemaal voor het goede doel: voor het geluk van de 
leerlingen, leerkrachten en de directie van Klavertje 3!

Mijn naam is David Debevere, papa van Tijs en 
Febe (5de en 4de leerjaar). De oudervereniging is een 
gemotiveerd team van ouders die een stukje van hun 
vrije tijd met plezier opgeven om de school waar nodig 
te ondersteunen. Ik draag er met plezier mijn steentje 
aan bij.

Mijn naam is Dieke Demuynck, trotse mama van 
Stien, Wieze en Fons (3de leerjaar, 3de kleuter en 16 
maanden). Naast mijn fulltime job als gerante bij De Prêtre 
Orthopedie vind ik het super om bij de oudervereniging 
mijn steentje bij te dragen. Het is dan ook een super bende 
waardoor de activiteiten plezant blijven!

Mijn naam is Edwin Messiaen, papa van Myrthe en 
Tiemen (5de en 3de leerjaar). Sinds 3 jaar ben ik in de 
oudervereniging en vind het een super team.In groeps-
verband de school een stapje vooruit brengen is in het 
voordeel van onze eigen kinderen.

Mijn naam is Virginie Bruynooghe, mama van Rune 
en Niel Deman (2de leerjaar en 3de kleuter). Onder 
het motto ‘samen school maken’ heb ik besloten om 
in de oudervereniging te gaan. Samen met de andere 
enthousiaste ouders van de oudervereniging wil ik 
ook mijn steentje bijdragen om de schooltijd van onze 
kinderen (nog) fijner te maken! 

Ik ben Dries Moeyaert, papa van Lucie, Linus en Luna 
(5de en 2de leerjaar en 2de kleuter) en sinds enkele jaren 
lid van de oudervereniging. Ik ben ervan overtuigd dat 
we samen met de leerkrachten kleur kunnen brengen 
in het leven van onze kinderen. Vele ideeën laten de 
school bloeien, vele handen maken licht werk en vele 
activiteiten zorgen voor uren werkplezier.

Ik ben Mieke Lanoye, mama van Jenne en Jotte Rubben. 
Al enkele jaren ben ik voorzitster van dit heel enthousiast 
team. We zetten ons samen in voor de school en krijgen 
hiervoor veel dankbaarheid terug. Niets doet meer deugd 
dan de blije gezichtjes van de kinderen te zien als de Sint 
op bezoek komt, als ze voor het eerst de geschilderde 
turnzaal  zien, als ze ravotten in de wilgenhutten, ...

niet vergeten!

Contact: ouders.klavertje3@outlook.be

Dank je wel! Merci!Aan alle mensen waarop we steeds kunnen rekenen voor een helpende hand,
een duwtje in de rug of een duit in het zakje!


