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AGENDA

contact

klavertje 3 got talent

Joke Dejonghe, 
directeur vbs Klavertje 3.

NOVEMBER 2021
Herfstvakantie van 
1/11/2021 t/m 05/11/2021

Maandag 8/11
Medisch toezicht 1LA / 4LA

Dinsdag 9/11 
De Sint op school

Woensdag 10/11 
Meegeven bestelde 
sintpakketten

Donderdag 11/11 
Wettelijke feestdag

Vrijdag 12/11 
Vrije dag

Woensdag 17/11 
Pedagogische werkdag

Donderdag 18/11 
Zwembeurt 3: 1LA tot 6LA

Vrijdag 19/11 
Grootouderfeest kleuter

Maandag 22/11 
Start voorleesproject:
“Het voorleesmysterie”

DECEMBER 2021
Donderdag 2/12 
Zwembeurt 4: 1LA tot 6LA

Maandag 13/12 
Start proefwerkperiode
2LA tot 6 LA

Donderdag 16/12 
Zwembeurt 5: 1LA tot 6LA

Dinsdag 21/12 
Oudercontact

Donderdag 23/12 
Slot voorleesproject:
“Het voorleesmysterie”

Vrijdag 24/12 
Halve dag

Kerstvakantie van 
27/12/2021 t/m 07/01/2022

Woensdagmorgen 1 september 2021, 
de schoolpoort gaat weer open en 
wat zien we daar? 
Ja ja, Klavertje Drie got talent!
De drie juryleden zaten al klaar, 
nieuwsgierig naar de acts die zou-
den komen. De één eerder kritisch, 
de ander emotioneel en de derde 
met heel veel vragen. 
Kamiel kwam voor de juryleden en het publiek een lied zingen, hij 
vond dat eigenlijk niet zo leuk. Hij kan erg mooi zingen en gitaar 
spelen, maar doet het niet zo graag. Toch moest hij meedoen aan 
Klavertje got talent van zijn mama.

Dannie Lukt bakte voor de juryleden een cake. 
Ze was al de ganse morgen in de weer om alle 
kinderen van harte welkom te heten op school 
en hen een stukje cake aan te bieden. Wat was 
dat voor iedereen een fijn weerzien! Helaas is 
Dannie Lukt geen echte bakker en de jury vond 
de cake dan ook niet speciaal lekker. 
Eulalie bracht een fijn gedichtje. De jury en 
het publiek genoten van de mooie tekst.

Wie van de drie had nu het meest talent? Wie had een talent en 
welk talent was dit dan? Ik mag al een deeltje van het antwoord 
verklappen: een talent is iets wat je graag doet, wat je energie geeft 
en waar je blij van wordt. Iedereen heeft tal van talenten.

DIT JAAR GAAN WE SAMEN OP ZOEK NAAR ONZE EIGEN TALENTEN 

Ik zoek, ik zoek mijn talent in elke hoek! 
Op vrijdag 3 september hielden we een startviering op de speelheuvel. Wist je dat er 
ook in Jezus' tijd al sprake was van talenten? Niet talenten zoals wij dit nu kennen, 
nee hoor, een talent was een betaalmiddel. In het verhaal van Jezus leerden we over 
de oude, wijze man die aan zijn kinderen leerde hun talenten te verdubbelen door 
hard te werken. 

Ook wij proberen dit jaar onze talenten te verdubbelen. Dat wil dan natuurlijk niet 
zeggen dat we ons geld willen verdubbelen maar wel de dingen waar we blij van 
worden, waar we energie van krijgen. Kortom, onze innerlijke talenten. We sloten 
de viering af met een fijn dansmoment: je mag er zijn!

Scan deze QR-code om dit filmpje                            te kunnen bekijken en beluisteren.
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EDITORIAAL

Bij het schrijven van dit 
editoriaal staat de herfst-
vakantie alweer voor de 
deur. 

De eerste twee maanden 
van dit schooljaar zitten 
er bijna op. Een schooljaar 
waarin we speuren naar 
talenten, waar we inzetten 
op samenwerken en onder-
zoekend leren, niet enkel 
bij de leerlingen maar ook 
bij onszelf en dit samen met 
jullie! 

Deze week staan de talen-
ten sfeervoeler en mo-
mentgenieter in de kijker. 
Een ideale periode waar 
we uitkijken naar de komst 
van de Sint, waar we samen 
genieten van het verlangen 
en de fonkelende oogjes bij 
de kinderen. 

Herfst betekent niet enkel 
kortere dagen, koude wind 
of striemende regen maar 
betekent ook samen in de 
zetel onder een dekentje 
genieten van een kop warme 
chocolademelk of van lekker 
uitwaaien tijdens een bos-
wandeling. 

Ik wens jullie allemaal 
een fijne herfstvakantie en 
geniet bewust van de kleine, 
fijne momentjes samen!

Joke Dejonghe,
directeur

talentenjacht

ALGEMEEN NIEUWS

IN DE KIJKER
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het voorleesmysterie

bewegen is gezond!

Van 22 november tot 23 december zal Klavertje 3 
in de ban zijn van ‘Het Voorleesmysterie’! 

Wie zijn toch die mysterieuze voorlezers die 
in alle klassen komen voorlezen? Samen met 
Inspecteur Gadget en de Roze Panter mogen 
alle leerlingen mee helpen speuren om hun 
identiteit te onthullen. 

We zijn alvast héél benieuwd! 

Elke laatste woensdag van de maand 
organiseert juf Lies een kort beweeg-
moment op de speelplaats. We voelen 
ons dan fris en fit om de dag te star-
ten in de klas. 

Op woensdag 27 oktober waren heu-
se Sintliedjes aan de beurt waarbij de 
pietenmacarena werd gedanst, maar 
er werd ook geklommen, gezwaaid, 
rondgedraaid en af en toe eens getwij-
feld welk been er nu precies de lucht 
in moest.
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PEUTER & EERSTE KLEUTER

we voelen het kriebelen

SPORT

Veerle Verschaeve, 
kleuterjuf 1PA en 1KA

Yes, er mag weer gesport worden op woensdagnamiddag. En dat vindt iedereen wel fijn. De leerlingen konden zich 
uitleven op de voetbalnamiddag in Reninge. De week nadien hadden we onze veldloop. Een kletsnatte namiddag maar 
al die zuurstof in de lucht zorgde ervoor dat er hele knappe resultaten werden gelopen! Een meer dan trotse juf dus!  

Lies Demeersseman, leerkracht LO

SPORTIEVE 
KIDS!

Dit was één van de vele thema’s die aan bod kwamen 
in onze kleuterklas. Via het verhaal van Jules ontdekten 
we dat hij enorm moest lachen wanneer zijn mama hem 
kriebelde. 

Wij kunnen ook kriebelen met onze handen. Al kriebelen 
ontdekten we onze eigen lichaamsdelen. De juf beschilder-
de onze hand met verf waarbij we de verfborstel voelden 
kriebelen in onze hand. Daarna maakten we een afdruk 
op onze kriebelhand. Samen trokken we op pad om krie-
belbeestjes te zoeken in onze groene omgeving. We zagen 
een spin, een lieveheersbeestje, een naaktslakje, een bij, … 

We maakten 2 spinnetjes, zongen een spinnenlied, teken-
den een spinnenweb,… Lina bracht vijf spinnen mee. De 
vriendjes waren blij om eens een nep-spin van dichtbij te 
bekijken en te voelen. Maar helaas, onze levende kriebel-
diertjes waren niet zo blij om in een potje te zitten, dus 
lieten we ze weer vrij in natuur.
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TWEEDE KLEUTER

DERDE KLEUTER

POMPOEN-SPINNENSOEP
In oktober werkten we met alle kleuterklassen drie weken lang 
rond ‘kriebeldiertjes’. We maakten lekkere pompoen-spinnen-
soep!

Met onze laarsjes aan ge-
noten we van al het groen 
rondom onze school. Doby, 
de klaspop mocht ook eens 
mee. We stopten in ons 
moestuintje en ontdekten 
dat er daar iets groeide. 
Wat was dat groen loof? 
Sla? Niemand wist het. Ik 
spitte met de spade in de 
grond en o wonder… het 
waren wortelen. Mooie 
oranje wortelen! 

De kindjes van het tweede 
kleuter van vorig jaar had-
den deze gezaaid. Met zo’n 
mooie oogst kregen alle 
kleuters een wortel. 

4

mooie oogst WORTELEN

Sigrid Huyghe en Goedele Cappoen,
leerkrachten 2KA

Maar helaas was er nog 
iemand die de wortelen 
lekker vond: een slak, een 
dikke naaktslak! Ze waren 
zelfs met z’n twee en ze 
hadden al een flink paar 
wortelen aangevreten.
Om de themaweek over 
wortelen af te sluiten hiel-
den we een wortelfeestje 
met wortelcake. Hmmm, 
lekker!
Daarna hebben we de 
naaktslak en andere krie-
beldieren onder de loep ge-
nomen in de klas. De slak 
wou van de tafel af en zat 
plots op de rand. Zou ze 
eraf vallen? “Juf, zet de 
pot eronder!”, zei iemand. 
Maar de slak viel niet van 
de tafel. Ze bleef plakken 
met haar slijm aan de rand 
en draaide zich weer om.

Alfons en Cyril namen 
een pompoen mee uit 
hun tuin. Eerst bekeken 
we alle ingrediënten: 
prei, selder, pompoen, ui, 
bouillonblokje, ... 
Dan kon iedereen aan het 
werk: groenten snijden, 
spinnetjes maken, ... 

Gelukkig waren het 
geen echte spinnetjes. 
We draaiden balletjes 
gehakt en staken er 
spaghettistokjes door als 
pootjes. En dan mocht 
iedereen smullen van 
onze heerlijke pompoen-
spinnensoep. 
Hmmmm, lekker!

Kim Vanhee, 
kleuterjuf 3KA
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EERSTE LEERJAAR

TWEEDE LEERJAAR

het boekenproject samen met het derde leerjaar

VERKEN
je klas!

In september startte het tweede en derde leerjaar met hun “boekenproject”. Toch wat onzekerheid... waar 
zou dit thema ons naartoe brengen? Al snel kwamen de leerlingen tot heel wat ideeën zoals boeken samen-
stellen, boeken lezen, letters maken, ... Kunnen we ook knutselen met boeken? En of!

We snuffelden in onze kasten op zoek naar oude boeken. 
Zo kregen oude romans, oude kookboeken, oude infoboe-
ken en zelfs oude woordenboeken een nieuw leven. Er 
werd ook gedrukt en heel wat stripfiguren kregen een 
nieuwe vorm en werden afgewerkt met inkt.

Tine Deruytter, leerkracht 2LA

Ismaël Faes en Sandy Grison, 
leerkrachten 1LA 

Tijdens het thema ‘Verken 
je klas’ (Wereldoriëntatie) 
leerden we een plattegrond 
en een maquette van de 
klas maken. We ontwier-
pen onze eigen schatkaar-
ten en we maakten kennis 
met scholen van over de 
hele wereld. 
Tenslotte namen we een 
kijkje in een klas van 100 
jaar geleden, bij meester 
Isidoor.

STRIPTEKENAAR

Voor juf Tine en juf Nadine was het even zoeken naar 
een striptekenaar die bij ons op school uitleg kon geven. 
We vonden een echte striptekenares in onze eigen school: 
Flavie Monjon. Ze toonde haar projecten aan de kinderen 
en leerde ze ook om hun tekening met ecoline in te schil-
deren.

EEN STRIPVERHAAL OP DE IPAD

Met de app Bookcreator maakten we op de iPad een 
eigen stripverhaal. We leerden hoe we afbeeldingen 
kunnen invoegen en verschillende lettertypes en kleuren 
kunnen gebruiken. Ook werden de verschillende soorten 
tekstballonnen uitgeprobeerd.
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DERDE LEERJAAR

VIERDE LEERJAAR

EEN DUIK IN 
HET VERLEDEN

griezelige handen
De laatste week versierden de leerlingen de 
klas in het thema Halloween. De handen 
werden omgetoverd in een enge handpop 
waarmee ze een griezelig toneeltje maakten. 

Ilse Fouvry, leerkracht 4LA

In het vierde leerjaar 
namen we een duik in 
het verleden. We leerden 
over de school van vroeger 
en speelden met bikkels 
en een tol.
 
De klompen die Briek 
meebracht werden 
door iedereen getest, 
maar niet goedgekeurd. 

We gingen ook langs 
bij de ‘Meestersmolen’. 
Een mooi stukje erfgoed 
in Vleteren.

Nadine Lams, leerkracht 3LA

het boekenproject samen met het tweede leerjaar

BEZOEK AAN DE DRUKKERIJ

De leerlingen wilden ook graag eens een drukkerij be-
zoeken en zelf mooie letters maken. Een groep kinderen 
kon mee met juf Nadine naar drukkerij Verstraete in 
Diksmuide. Daar zagen ze hoe men van blanco papier en 
karton bedrukte dozen en dekseltjes maakte. Een tweede 
groepje kon kennis maken met Anne-Mieke Craeymeersch 
uit Poperinge. Zij kwam vol enthousiasme tonen hoe de 
kinderen mooie letters konden schrijven via kalligrafie en 
handlettering. Met speciale potloden, pennen, stiften kon-
den ze zelf aan de slag.

TENTOONSTELLING

De tentoonstelling van de werkjes kan je bewonderen in de 
bib van Oostvleteren. Kom gerust eens een kijkje nemen.
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VIJFDE LEERJAAR

ZESDE LEERJAAR

natuuurlijk

GELUKZOEKERS
In de lessen wero en muzische werkten we rond ons thema 
‘gelukzoekers’. We gingen als echte ontdekkingsreizigers 
op zoek naar een goeie boot. We maakten vooraf een 
ontwerp en gingen dan aan de slag. 
We moesten aan een aantal voorwaarden in verband 
met de grootte, de functie en het doel voldoen. Daarna 
lieten we onze boot ‘ter zee’. Heel wat boten brachten het 
er goed vanaf. Toch waren er enkelen die tot zinken of 
kapseizen werden gebracht. Daarna gingen we met onze 
boten een nieuw land ontdekken. Er werden leuke maar 
ook gekke dingen ontdekt!

Jolien  D’Hu, leerkracht 6LA

Tijdens het project ‘natuur-
lijk’ werkten we nauw sa-
men met het 4de leerjaar. 
We zochten naar kriebel-
beestjes, luisterden met de 
ogen dicht naar natuurge-
luiden, stelden een experi-
ment op en moesten onder 
andere regenwormen waar-
nemen en onderzoeken. We 
leerden over fotosynthese, 
verspreiding van zaden, 
voedselketens, … 
De projectweek sloten we 
af met een bezoek aan het 
bos, waar we met behulp 
van een determinatieta-
bel de naam van een boom 
opzochten door naar het 
blad te kijken. Samen zorg 
dragen voor de natuur en 
ervan genieten is de bood-
schap! 
De kinderen van het 5de 
schreven in groepjes een 
poppenspel en speelden dit 
met zelfgemaakte poppen. 

De eigen creaties kwamen vlot tot stand. Het hoogtepunt 
was natuurlijk het toonmoment.

Ilina Verhaeghe, leerkracht 5LA
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DE OUDERVERENIGING

Contact: ouders.klavertje3@gmail.com

NIEUW: TREKKERS, DENKERS EN DOENERS

PRAKTISCH 
De ouderraad komt 3 x per schooljaar samen, 1 x per trimester. Tijdens de ouderraad vertellen alle 
trekkers aan elkaar waar ze mee bezig zijn in hun werkgroep en stemmen we de verschillende werk-
groepen op elkaar af. 

Ook enthousiast om hieraan mee te doen? Aarzel niet om contact op te nemen met de directie of de 
leerkrachten. Zie je het niet zitten om officieel deel te nemen maar wil je wel eens een dagje helpen, 
hou dan het blauwe bord aan de ingang in de gaten, daar zal telkens alle info verschijnen en uiteraard 
is iedereen welkom!

Dit jaar zijn we van start gegaan met een vernieuwde werking van de ouderraad. 
Zo wordt er volop ingezet op ouderparticipatie. 

Hoe zit de vernieuwde werking in elkaar? 

Dit schooljaar zetten we in op 4 thema’s: 

 1. WERKGROEP VRIJE MOMENTEN 

 2. WERKGROEP GROEN OP SCHOOL 

 3. WERKGROEP PRAATCAFÉ

 4. WERKGROEP FEESTEN

Een werkgroep bestaat telkens uit 
trekkers - denkers - doeners en leerkrachten. 

Trekkers zijn mensen die zetelen in de ouderraad en die samen met de school 
de verantwoordelijkheid dragen om de doelen van de werkgroep te bereiken. 
Denkers zijn mensen die graag met ons mee helpen denken hoe we de doelen invulling kunnen geven. 

Doeners zijn mensen die het vergaderen liever achterwege laten maar die het wel zien zitten om ons 
af en toe een handje te helpen bij de klusjes die moeten gebeuren of om de nieuwe zaken uit te werken.

Wat betekenen precies de verschillende werkgroepen? 

VRIJE MOMENTEN

Denkers: hoe kunnen we de speelplaats inrichten zodat de leerlingen zowel tot spel als tot rust kunnen komen? 
Hoe toveren we onze grote, grijze speelplaats om tot een aantrekkelijke plek om te spelen? 
Hoe helpen we de leerlingen bij het komen tot spel? Welke activiteiten of mogelijkheden worden 
tijdens vrije momenten aangeboden? 

Doeners: verplaatsen van bestaande elementen: goals, netten, … Installeren van nieuwe elementen: bloembakken, 
zitbanken, … Nieuwe elementen maken: buitenkeukens met paletten, … Herstellen van peuter- en kleuterfietsjes 
of van het speelhuisje of ... (naargelang de ideeën van de werkgroep)

GROEN OP SCHOOL

Denkers: Hoe kunnen we het groen zoveel mogelijk integreren in de schoolwerking? 
Doeners: Groenonderhoud: snoeien, bosmaaien, speelheuvel, wilgenhutten, … 

PRAATCAFÉ 

Voorbeeld bij rapportbespreking en tussentijdse evaluaties
Denkers: Wanneer? Thema? 
Doeners: Bar tijdens avond zelf

FEEST

Ondersteuning bij de verschillende ‘feest’momentjes op school zoals de Sint begeleiden, chocolade voorzien 
per kind in de periode van Pasen, een kaartje schrijven voor de communie, Sint, Pasen, kaartjes communies, 
Smulmarkt, Kip aan ’t spit, schoolfeest, ontbijt, ...

OUDERVERENIGING
KLAVERTJE 3


