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AGENDA

contact

zie ook ons klaverblad in kleur 
op de schoolwebsite!

JANUARI 2021
Donderdag 7/1 
Zwemmen

Dinsdag 21/1
Zwemmen

FEBRUARI 2021
Woensdag 3/2 
Pedagogische studiedag

Donderdag 4/2 
Zwemmen

Zaterdag 13/2
t/m zondag 21/2
Krokusvakantie

Donderdag 25/2 
Zwemmen

MAART 2021
Donderdag 11/3 
Zwemmen

Maandag 15/3 
Pedagogische studiedag

APRIL 2021 
Zaterdag 3/4
t/m zondag 18/4
Paasvakantie

geslaagde ruimtemissie

Vanwege code oranje konden kasteel- en stadsklassen 
niet doorgaan zoals gewoonlijk. Dit was natuurlijk een 
ontgoocheling voor de kinderen van het derde, vierde, vijfde 
en zesde leerjaar en hun juffen. We bleven uiteraard niet 
bij de pakken zitten en de leerkrachten gingen aan de slag 
met een alternatief programma. Kasteelklassen gingen door 
op school in een echt kasteel: “Chateau Trèfle Trois” en de 
stadsklassen werden omgevormd tot ruimteklassen. Bij het 
schrijven van dit artikel zijn de kasteelklassen al een tijdje 
achter de rug en staan we allemaal te trappelen om van 
start te gaan met de ruimteklassen. Het wordt ongetwijfeld 
een boeiende, plezante, leerrijke week!

RIDDERS EN PRINSESSEN

Joke Dejonghe, directie Klavertje 3
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onze school
IN HET NIEUW!

KASTEELKLASSEN

DE SINT

VOORLEESWEEK

VOORLEESVIRUS

Wat een jaar was 2020! 
Wie had dit vorig jaar in 
december kunnen voor-
spellen? 

In maart kwam corona 
het land binnenvallen. 
Ondertussen staat het 
jaareinde voor de deur en 
nog steeds teistert corona 
het land. Het was een jaar 
van aanpassen, zowel op 
het werk, op school als in 
de vrije tijd.

Nu de dagen donker zijn 
geworden en ook de feest-
dagen er anders zullen 
uitzien dan gewoonlijk, is 
het belangrijk contact te 
blijven houden met elkaar 
en een lichtje te zijn. 

Ik wens jullie dan ook 
allemaal, groot en klein, 
een vlammetje toe. Een 
klein vlammetje dat kan 
ontbranden tot een groot 
vuur naar alle mensen om 
jullie heen of misschien wel 
een klein vlammetje om het 
lichtje dat bij jou wat dooft 
weer aan te wakkeren.

Joke Dejonghe,
directeur

Misschien hebt u de filmpjes die op Facebook verschenen de voorbije maanden gemist? 
Geen paniek, hieronder kan u deze nog eens herbekijken. Met een smartphone of 
tablet kan je de onderstaande codes scannen en dan kom je automatisch bij het filmpje 
terecht. Beleef samen met de kinderen de avonturen van het bezoek van de Sint, de 
kasteelklassen in ‘Chateau Trèfle Trois en kan je zien hoe het voorleesvirus even onze 
school overnam. Veel kijkplezier!

De voorbije maanden werd er heel 
wat gebouwd en verbouwd in en 
rond de school. Er kwam een fietsen-
stalling, een overdekte inkom, een 
nieuwe polyvalente ruimte EN alle 
kleuterklassen verhuisden naar een 
nieuw lokaal. Vanwege de omstan-
digheden kunnen wij helaas geen 
opendeurdag organiseren maar dit 
houden we jullie zeker nog tegoed! 
Geniet alvast van deze sfeerbeelden.
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PEUTER & EERSTE KLEUTER

acrobaten met pietendiploma’s
SPORT

Veerle Verschaeve, kleuterjuf 1PA en 1KA

Elke Vandenbilcke, leerkracht LO

We hebben heel wat over fruit 
geleerd. We bekeken de foto’s van 
de druivenpluk uit Oona’s tuin. We 
mochten proeven van de druiven en 
dronken zelfgemaakt druivensap. 
De kleuters vonden het alvast 
SUPERLEKKER! Bedankt!

puur uit de natuur ... 
MMM, LEKKER!

‘start to school’
Lowie, Maurice, Axelle, Sky, Jean-Yves, Lukas, Oona, Elisabeth en 
Marie-Lou, dit zijn onze 9 vriendjes op een rij. Ze zijn dit schooljaar 
gestart in de eerste kleuterklas. Vier kleuters zetten op de eerste 
schooldag hun eerste stapjes op onze school.
 
We maakten reeds kennis met de klaspop Jules, 
de juf, de klasgenootjes, de symbolen, 
de afspraken, de hoekjes van de klas ...

Voor de herfstvakantie hadden de kleuters van 3KA veel 
werk met het pietenparcours in de turnles. Ze oefenden 
als echte zwarte pieten om hun pietendiploma te kunnen 
behalen! Ze deden dit supergoed en ze behaalden allen 
hun diploma!

De kleuters van 2KA en 3KA mochten ook voor 1 keer 
samen turnen met juf Elke. Er werd geoefend op even-
wicht, kruipen, springen, en nog veel meer! Dikke duim 
voor alle kleuters!
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EEN MINI-POMPOEN sint en piet op bezoek

Sigrid Huyghe en Lydie Knockaert, kleuterjuffen 2KA

In ons tuintje ontdekten we een mini-pompoen! Dit 
komt van het pompoenplantje dat ik kreeg van Reinout 
en Robrecht. Ergens in mei 2020 hebben we dit geplant 
met onze 'bubbel'. Het is door de droge zomer een 
kleine pompoen geworden. 
Bedankt voor het plantje!

Kleine Sint en Piet kwamen regelmatig op bezoek in 
onze oude klas. We maakten een stoomboot en een 
schoorsteenhoedje. Toen Sint-Maarten en Zwarte Piet 
voor ons cadeautjes wilden brengen, merkten ze dat 
de vroegere klas leeg was. Ze moesten op zoek naar 
de nieuwe tweede kleuterklas... Gelukkig ontdekten ze 
Doby, de klaspop van het tweede kleuter, die Sint en 
Piet wel goed kennen. Die lag al te slapen in de pas 
geschilderde nieuwe klas. Sint en Piet zagen dat het 
goed was! Een dubbele verrassing voor alle kindjes... 

WORTEL-POMPOENSOEP

Naar aanleiding van ons thema ‘lekker en gezond’ 
maakten we lekkere wortel-pompoensoep klaar. We 
trokken naar de eetzaal voor onze voorbereidingen. 
Maar... wat hebben we daarvoor precies allemaal 
nodig? Na wat denkwerk kwamen we tot de juist 
ingrediënten en benodigdheden. Dan konden we 
aan het werk. Iedereen hielp mee om de groenten 
te snijden. Na een uurtje pruttelen was onze soep 
klaar. Iedereen proefde van de soep... en ze smaakte 
heerlijk!

                                      Sandy Grison en Kim Vanhee, kleuterjuffen 3KA
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EERSTE LEERJAAR

TWEEDE LEERJAAR

OP AVONTUUR met onze trouwe vrienden

WE ZULLEN DOORGAAN ...

Tine Deruytter, leerkracht 2LA

Onze eerste communie ... eindelijk!

Dag van de jeugdbeweging

Tot 100

Inkie, de slimme inktvis, helpt ons met rekenen. We maken sommen, verschillen en 
splitsen al vlot tot zes. Onze derde vriend is misschien wel de favoriet, ons gekke aapje. 
Aapje kwam een beetje later in de klas. Door Corona had hij zijn vlucht niet kunnen 
halen en we moesten contact met hem houden via de smartphone. Eenmaal terug in het 
land had aapje zich verstopt op school. Wij moesten een heuse speurtocht opzetten om 
hem te vinden. Wat waren we blij toen we hem in de wilgenhut vonden. Hij is er on-
dertussen ook al ingevlogen en heeft ons goed geholpen om letters en woorden te leren 
schrijven. Samen met onze nieuwe vrienden is het alvast al een topjaar in onze klas!

Het eerste leerjaar is  een 
spannend avontuur. We 
komen in een nieuwe klas 
terecht en we leren lezen, 
schrijven en rekenen. 
Gelukkig krijgt meester 
Ismaël hulp van enkele 
trouwe vrienden.
Hup, de vrolijke kangoe-
roe, heeft vaak nieuwe 
letters in haar buidel. 
Zij helpt ons om te leren 
lezen. Er zijn ondertussen 
al behoorlijk wat letters 
gepasseerd hoor!

Getallen tot 100 worden op 
een speelse manier ingeoefend 
in de klas. Bingo, iPad, gezel-
schapsspelletjes. Fleur was 
één van de winnaars van onze 
bingo-namiddag.

Op 23 oktober was het de dag 
van de jeugdbeweging!  
Met z’n allen: ‘allo allo CHIRO’

Op zondag 18 oktober scheen de zon een heel klein beetje 
maar we toch mochten 20 stralende kinderen ontvangen 
in de kerk voor hun eerste communie. De kapoenen deden 
het fantastisch! 
Ze genoten van hun ‘bubbelfeest’ met heel wat geschenkjes 
en van hun envelopjes gevuld met redelijk wat centjes :-)

Ismaël Faes, leerkracht 1LA
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DERDE & VIERDE LEERJAAR

Woensdag 28 oktober kwamen 24 leerlingen aan op 
‘Chateau Trèfle Trois’. Ze waren allen steevast overtuigd 
om een moedige, dappere ridder of jonkvrouw te worden 
gedurende deze drie dagen. Na een stevig ontbijt konden 
ze starten met de eerste proef. Een oriëntatieproef op ons 
kasteeldomein waar ze door weer en wind op zoek gingen 
naar de vragen en de juiste antwoorden. Ze deden het 
fantastisch.

De volgende dag moesten ze slagen in de kennisproef 
over ridders en kastelen en in de namiddag lieten ze 
hun creatieve kant zien tijdens het ontwerpen van een 

CHâTEAU TRèFLE TROIS
wapenschild. Het springkasteel zorgde voor veel blije 
gezichten en beweging die dag.

Onze laatste dag startte met een riddertoernooi en in 
de namiddag hadden we een geslaagd ridderfeest. De 
draak werd verslagen, er werd gedanst, alle jongens en 
meisjes werden tot ridder/jonkvrouw geslagen en als 
kroon op onze driedaagse mochten we smullen van een 
overheerlijke koninklijke taart.

Nadine Lams, leerkracht 3LA
Ilse Fouvry, leerkracht 4LA
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VIJFDE LEERJAAR

ZESDE LEERJAAR

MOOIMAKERS

Ilina Verhaeghe, leerkracht 5LA

Jolien d’Hu, leerkracht 6LA

Om de twee weken werken we met het 5de leerjaar 
een lesuurtje in de schooltuin. Daar kijken we met z’n 
allen steeds erg naar uit. In het begin van het schooljaar 
schreven de kinderen een stappenplan over hoe je een 
taakje zoals bv. onkruid wieden het beste uitvoert. Weet 
je niet meer hoe je een bepaalde taak moet uitvoeren? 
Kijk maar naar het stappenplan… Handig toch? 
En dan.. actie! Laarzen en handschoenen aan, 
materiaal onder de arm: we trekken richting schooltuin: 
moestuinbakken wieden, de goot op de speelplaats 
schoonmaken, appels plukken, noten rapen, onkruid 
trekken op de speelheuvel en bij de picknicktafels enz… 
De kinderen vormen een goed team. Wij zijn echte 
mooimakers, top!

Op maandag 21 september beleefden we een hele leuke en zonnige sportdag. We 
startten onze dag met een dansopwarming en daarna vertrokken we door Vleteren 
met een fotozoektocht waarin heel wat groepsactiviteiten zaten voor onderweg. Na 
onze picknick mochten we nog wat ravotten op de heuvel. Daarna begon een heuse 
laddercompetitie. We mochten elkaar hier uitdagen in iets waar we in uitblinken. 
Wel mochten we maar personen uitdagen die 3 hoger of lager dan ons stonden. 
Proficiat aan iedereen, jullie deden dit allen super! We sloten de dag af met een 
heuse dassenroof. Het zesde leerjaar won met 101 dassen!

SPORTIEVE UITDAGINGEN
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DE OUDERVERENIGING

Contact: ouders.klavertje3@gmail.com

OUDERVERENIGING
KLAVERTJE 3We maken weer voorzichtig plannen. Na afgelasting van de Smulmarkt kunnen we nu reikhalzend 

uitkijken naar de tweede editie van ons hartverwarmend ontbijt. Weliswaar zal dit geen evenement 
zijn om ouders samen te brengen in een sfeervolle setting. Volgens de huidige corona maatregelen 
zullen we enkel afhaal mogen organiseren. We hopen vele harten te verwarmen op Valentijnsdag ... 

ZONDAG 14 FEBRUARI 2021
VAN 08.00 TOT 11.00 UUR

PARKING SCHOOL 
VBS KLAVERTJE 3
OOSTVLETEREN

TEN VOORDELE VAN

TAKE-AWAY ONTBIJTPAKKET
VOLWASSENEN: € 8,00
KINDEREN: € 5,00

OUDERVERENIGING
KLAVERTJE 3


