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boekenbeest slaat toe!
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Zaterdag 04/02
 De Zolderbrigade
 Schoolfeest Klavertje 3
 De Sceure, Oostvleteren

Maandag 06/02
 Vrije dag
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Woensdag 15/03 
 Start proefwerken

Vrijdag 17/03
 Viering 40-dagentijd

Donderdag 30/03
 Rapportbespreking

AGENDA

contact

 korte info
We mochten dit schooljaar 
al heel wat peuters verwel-
komen. Wat zijn we blij bij 
het zien van zoveel nieuwe 
gezichtjes op school! Om 
de klasgroep van het peu-
ter-eerste kleuter niet te 
groot te laten worden, kiezen 
we ervoor om de 8 oudste 
1ste kleuters door te schui-
ven naar het 2de kleuter. Juf 
Sigrid werkt natuurlijk aan-
gepaste activiteiten uit voor 
de 1ste kleuters. Op verschil-
lende momenten in de week 
worden alle eerste kleuters 
zowel uit de klas van juf 
Veerle als de klas van juf 
Sigrid samen genomen door 
juf Virginie. Zo vormen ze 
steeds een hechte groep. Om 
dit alles te realiseren wordt 
een stuk van de eetzaal om-
getoverd tot kleuterklas. 

zie ook ons klaverblad in kleur 
op de schoolwebsite!

Alle nieuwsgierige kinde-
ren, leerkrachten en enkele 
notoire Vleternaars hadden 
reeds plaatsgenomen  voor 
de officiële inhuldiging van 
de Voorleesweek door bur-
gemeester Stephan Mou-
risse. Toen de burgemees-
ter het lint had doorgeknipt 
en juf Joke het doek had 
weggenomen bleek dat er 
aan heel wat boeken was 
geknabbeld. Tot grote ont-
steltenis van alle aanwezi-
gen werd duidelijk dat het 
gevreesde boekenbeest had 
toegeslaan. 

Gelukkig wist een oude, wij-
ze juf meteen raad dankzij 
haar dierenencyclopedie. 
Zo wist ze te achterhalen 
dat een boekenbeest zich 
vooral aan ongelezen boe-
ken tegoed doet. Na spoed-
overleg werd meteen tot 
actie overgegaan en werd 
samen met de dorpsjager 
jacht gemaakt op dit beest. 
Al gauw kon dit beest wor-
den gevat en werd er met 
de kinderen overeengeko-
men om dit boekenbeest 
voor goed uit onze school te 
verbannen om zo onze klas-
bibliotheken te vrijwaren.

Op maandag 21 november vond er een heel aparte gebeurtenis plaats in de 
turnzaal van de basisschool Klavertje 3 te Oostvleteren. De boekenboom stond 
klaar voor de officiële opening van de Voorleesweek. Helaas werd dit evene-
ment grondig verstoord door het ongewenst bezoek van het boekenbeest.

Zo trokken enkele BV’s (bekende Vleternaren) naar een klas om er voor te lezen. Geluk-
kig waren de klasbibiotheken nog niet aangetast en kon dankzij de voorleeskunst van 
o.a. de burgemeester, de priester, de bakker, de juf, de muzikant, de rechter, de poli-
tieagent, de brandweerman, de voetbaltrainer, de verpleegster, de dokter en de boerin 
verder leed voorkomen worden.

Aan de kinderen werd gevraagd om tijdens de Voorleesweek een boekje te knutselen 
zodat de boekenboom opnieuw in bloei kon staan. Doorheen de week kwamen ook ver-
schillende ouders en grootouders langs om voor te lezen. De juffen wisselden van klas en 
de leerlingen van de derde graad gingen langs bij de kleuters. Ze zongen er ook het lied 
‘Zeg ken jij het boekenbeest’. Tijdens een slotmoment werden alle zelfgemaakte boeken 
in de boekenboom gehangen. Zo kwam er alvast aan dit boekenverhaal een goed einde.

Tine Deruytter, leerkracht 2LA
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EDITORIAAL

Het eerste trimester zit 
er al op, wat vloog de tijd 
voorbij! 

Na de herfstvakantie 
mochten we op school 
niet alleen de Sint en 
twee Zwarte Pieten ver-
welkomen, er zat ook 
een boekenbeest in de 
turnzaal. Gelukkig was 
de burgemeester er sa-
men met nog 11 andere 
BV’s (Bekende Vleterna-
ren) om ons te helpen! 

De voorbije maanden 
waren af en toe wat 
nat, gelukkig is ons af-
dak klaar en kunnen de 
kinderen schuilen voor 
de regen. Ook de proef-
werken zijn ondertussen 
achter de rug. Voor som-
migen was het zweten 
en puffen maar iedereen 
haalde de eindmeet.
 
Proficiat, nu tijd om 
even te genieten van een 
fijne kerstvakantie!  

Joke Dejonghe,
directeur

druk in de weer
voor de jaarkeer...

EVENEMENT IN DE KIJKER

UIT HET KINDERPARLEMENT

Hoe konden we de afwerking van ons nieuwe afdak vie-
ren? Misschien met een dansje? De leerlingen waren er 
alvast voor te vinden. 
Op de muziek van Kapitein Winokio (‘Spelen op de speel-
plaats’) werd over de middag een dansje aangeleerd aan 
de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Wat zit-
ten er heuse danstalenten tussen! Die jongens en meisjes 
leerden het dansje op hun beurt aan de jongere kinderen, 
zowel de kleuters als de leerlingen van het lager. De laat-
ste dag werd het dansje gefilmd door leerlingen van het 
zesde. Wat een enthousiasme! 
Vanuit het kinderparlement kwam dan ook het voorstel: 
kan er meer muziek op de speelplaats? We vonden dit een 
fantastisch voorstel en daarom organiseerden we ‘Boe-
tiek Akoestiek’ om geld in te zamelen en dit prachtige 
idee te kunnen uitwerken. 
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PEUTER & EERSTE KLEUTER

een tocht door het donker...
Na de Voorleesweek werkten we het boek uit van “Welterusten Kleine Beer”. 
Een boek dat gaat over licht en donker, niet kunnen slapen, bang zijn,...

Korte inhoud: de kleine beer kan maar niet slapen en is bang voor het donker. De grote 
beer helpt de kleine beer. Hij brengt hem eerst het kleinste lantaarntje, daarna een 
grotere en dan een hele grote lantaarn. Helaas, al deze middelen helpen de kleine beer 
niet om in slaap te vallen. Daarna draagt de grote beer de kleine beer in zijn armen 
naar buiten om te kijken naar de maan en al die fonkelende sterren… De kleine beer 
valt uiteindelijk in slaap in de armen van de grote beer.   
In de klas konden de kinderen zelf experimenteren met zaklampen in een donker hoekje. 

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.         Veerle Verschaeve,   
                                          juf 1PA en 1KA

SPORT

nieuw sportmateriaal dankzij spaaractie batterijen
Het eerste trimester mag 
gerust sportief genoemd 
worden. We hadden een 
drietal woensdagnamiddag-
activiteiten waar er heel 
veel gesport en gelachen 
werd. De leerlingen van het 
vierde leerjaar beleefden 
hele leuke maar regenach-
tige park- en bosspelen. De 
derdeklassers leefden zich 
uit op “alles met de bal” 
en ook de sportdag was 
een toppertje voor groot en 
klein.

Ook in de turnles werkten 
we al flink aan de condi-
tie. Ik had het geluk om 
wat nieuw sportmateri-
aal te mogen aankopen.  
Dankzij het sparen van 
vele batterijen konden we 
nieuwe basketballen, even-
wichtstollen, fietsjes en een 
bounceball aanschaffen.  

De leerlingen genieten er ten volle van! Dank u aan de vele spaarders. We gaan daar nog heel veel plezier aan beleven.
Ik wens jullie allen een fijn eindejaar en een sportief en gezond 2017.       Lies Demeersseman, turnleerkracht.
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TWEEDE KLEUTER

DERDE KLEUTER

klaskabouters op zoek naar tuinkabouters

later als ik groot ben... 

Kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar mogen 
samenwerken.Voor de leerlingen van het eerste leerjaar 
is het van “oh wat is het leuk om weer eens kleuter 
te mogen zijn”. En de kleuters die voelen zich groot.

Sandy Grison, kleuterjuf 3KA

De kleuters van het derde kleuter en de leerlingen van 
het eerste leerjaar hebben tijdens het eerste trimester 
driemaal klasoverschrijdend gewerkt.

Ondanks de regen hielden we samen met onze dappere klaskabouters een zoektocht naar tuinkabouters. Met onze 
regenlaarzen en kaboutermutsen aan, speurden we in onze groene schoolomgeving naar deze kleine wezens. Door 
middel van allerlei leuke opdrachten en dankzij de hulp van Liesbeth, de mama van Luna, konden we alle tuinka-
bouters vinden. Tijdens onze zoektocht hebben we eveneens veel paddenstoelen gespot. Deze kabouterhuisjes konden 
onze verbeelding alleen nog maar meer prikkelen. Kortom, het was een sprookjesachtig avontuur waar we heel veel 
plezier aan beleefden.  Sigrid Huyghe en Virginie Caemerlynck, kleuterjuffen 2KA
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EERSTE LEERJAAR

TWEEDE LEERJAAR

op zoek naar de herfst in de palingbeek

kunnen we het maken? NOU EN OF!

Op dinsdag 22 november trokken we naar het bos van de Palingbeek waar we op 
zoek  gingen naar de herfst. Dit deden we niet alleen! Nee... samen met Boris, de bostrol! 
We vroegen het de blaadjes, de bomen, de wind, ... maar de herfst antwoordde niet! We 
leerden dat we de herfst aan heel veel dingen kunnen herkennen.

In het bos hebben we goed geluisterd naar alle geluiden, gekeken naar de paddenstoelen, 
de blaadjes en de vruchten van de bomen, de kriebelbeestjes gezocht, ...
Het was een hele leuke namiddag! Ook een dikke dankjewel aan de mama’s en papa’s 
die deze namiddag mee mogelijk maakten! 

Jolien D’Hu, leerkracht 1LA

Programmeren in het tweede leerjaar? Ja hoor, u leest het goed. We 
werken met Bee-bots. We bedenken routes, stellen die in, controleren 
die en indien nodig passen we aan. 

Kerstbomen timmeren, dat kunnen we nu ook! Eerst het hout wat 
schuren en met hulp van het vierde leerjaar konden we onze boom in 
elkaar timmeren. Tenslotte hebben we de deze nog in een kleurtje gezet 
en brachten we er de versieringen aan.

Vrolijk kerstfeest iedereen!

Tine Deruytter, leerkracht 2LA
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DERDE LEERJAAR

VIERDE LEERJAAR

volwaardige ridders en fantastische jonkvrouwen

in het voetspoor van arthur pettifur en duchess

Nog 6…5…4…3…2…1… dag(en) en het was zover. Op woensdag 26 oktober vertrokken we richting Veldegem 
met het derde en vierde leerjaar voor hun grote avontuur in het kasteel van Raoul Van Zuylen Van Neyeveldt.

Onder een stralende zon stond de baron ons op te wachten en vertelde met veel enthousiasme 
over zijn kasteel en het hele domein. We beloofden goed zorg te dragen voor het kasteel en ons 
als echte ridders en jonkvrouwen te gedragen.

De eerste avond kregen we zelfs bezoek van een hoogwaardige markies die een avondspel had 
voorzien. We maakten ook kennis met een imker, het voetbalstadion van Club Brugge en de 
uilenman. We genoten van het Olympisch Zwembad, van de vele spelmomenten, ons kasteel-
lied, de ridderlijke verhalen en de hartverwarmende knuffels.

We sloten onze 3-daagse af met een heus kasteelfeest en iedereen kreeg de titel van volwaar-
dige ridder of jonkvrouw.

Nadine Lams, leerkracht 3LA

 - Maandag 28 november -

We keren zo’n honderd jaar terug in de tijd en 
ontmoeten Philip ‘Tubby’ Clayton en Neville Talbot. 
Zij zijn de oprichters van het Talbot House in 
Poperinge. Dit gebouw werd gebruikt om rust en 
ontspanning te bieden voor vele Engelse soldaten 
tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De leerlingen van het vierde, 
vijfde en zesde leerjaar 
moesten in de voetsporen 
van Arthur Pettifer treden, 
een soldaat op zoek naar de 
kat Duchess. 

Met behulp van tablets 
baanden we ons een weg 
doorheen dit merkwaardige 
gebouw. We werden ook 
naar het theaterzaaltje 
geleid waar we enkele 
optredens te zien kregen. 
Even leek het of we zelf 
soldaten waren, weg van 
alle leed en miserie van het 
front. We konden ook nog 

een laatste groet brengen 
aan de oude beuk. De boom 
was ondertussen al 120 jaar 
oud en zou een kleine twee 
weken later worden gerooid. 

Dankzij een lekker kopje 
Engelse thee hadden we 
voldoende krachten om 
het gasthuis te verkennen. 
Daar troffen we de oude 
kapel aan en zelfs een 
gastenkamer zoals in de tijd 
van toen. De kat Duchess 
werd teruggevonden en zo 
hebben we er een mooie 
herinnering bij! 

Ismaël Faes, leerkracht 4LA
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VIJFDE LEERJAAR

ZESDE LEERJAAR

een fabelachtig poppenspel!

in zesde versnelling naar het eindejaar

Jean de La Fontaine 
is één van de beroemdste 
schrijvers van fabels. In 
zijn verhalen kunnen die-
ren praten en gedragen ze 
zich als mensen. Na het 
lezen van enkele prachtige 

fabels, zochten we de ach-
terliggende boodschap. 
Toen werd het tijd om zelf 
in actie te schieten! De 
leerlingen schreven met 
z’n tweeën een dialoogje 
voor een poppenspel. De 

handpop maakten we met 
vilt, naald en draad. Er 
werden heel wat mooie 
dieren gecreëerd! Er volg-
de nog het ‘moment suprê-
me’ (jaja, wij van het 5de 
kennen ondertussen ook 
al wat Frans): een poppen-
spel voor onze klasgeno-
ten. De ene eerder wat ver-
legen, de ander uitbundig. 
Inleving, stemvariaties, 
gevoel en humor… we ge-
noten van ieders talent!

Ilina Verhaeghe, 
leerkracht 5LA

November en december waren heel actieve maanden voor 
de kinderen van het zesde leerjaar. We hebben heel wat 
gedaan! Het begon al meteen met de komst van de Sint. Hij 
bracht gezelschapsspelletjes mee voor in de klas. Bedankt 
Sint en Piet!
In november waren er maar 
liefst twee leerlingen jarig. 
Van Célèste kregen we een 
grote zak snoep en van To-
mas mochten we smullen 
van zijn zelfgemaakte vlaai. 
De zoetebekjes van het zes-
de vonden het geweldig.
Ook heeft onze school mee-
gedaan aan de Voorlees-
week. We werden voorgele-

zen door een echte rechter. 
De kinderen waren enorm 
geboeid door het beroep van 
Céleste haar mama. Tij-
dens de Voorleesweek heb-
ben de leerlingen elke dag 
voorgelezen aan het eerste 
leerjaar. Ze deden het schit-
terend.
Om de novembermaand 
af te sluiten brachten we 

een bezoek aan het Tal-
bot house in Poperinge. De 
kinderen deden er een iPad 
speurtocht. Achteraf was 
het ‘tea time’: we kregen 
er echte Engelse thee met 
koekjes, delicious! 

December brak aan en we 
mochten alweer naar Pope-
ringe. In het VTI maakten 
we een nestkastje samen 
met het vijfde leerjaar. De 
kinderen boorden en tim-
merden er op los. Het resul-
taat mag er wezen! De vo-
gels in Vleteren hebben er 
25 nieuwe huisjes bij.

En toen kwam het onver-
mijdelijke, de proeven. De 
leerlingen hebben alles 
gegeven. Ze hebben de juf 
heel fier gemaakt. Tijdens 
de proeven maakten we 
ook nog tijd om onze nieuw-
jaarsbrief te maken én om 
te breien. 
Nu kunnen de leerlingen 
genieten van hun welver-
diende vakantie. 

Fijne feesten! 

Serafien De Smet,
leerkracht 6LA
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DE OUDERVERENIGING

Uit ons dagboek...

Aan iedereen een gezellige eindejaarsperiode gewenst! 

Juf Joke, die een schitterende start maakte als nieuwe directeur van Klavertje 3.
Alle leerkrachten die onze kinderen dit trimester prachtige momenten deden beleven.
Xavier, voor het prachtig Klaverblad waarin wij ook onze rubriek mogen invullen.
Alle sponsors, groot of klein: hiermee hebben jullie de school weer een stapje vooruit geholpen. 
Iedereen die de handen uit de mouwen stak tijdens één of meerdere activiteiten.

Mama’s of papa’s die graag ons team willen versterken, wees welkom! Vragen of bemerkingen 
die relevant kunnen zijn voor alle ouders, stuur een mail naar: ouders.klavertje3@outlook.be

Zaterdag 27 augustus 
Vandaag trokken we onze kluskleren aan en hielpen we de leerkrachten om de school 
startklaar te maken. Het was snikheet maar ons zweet vloeide niet voor niets: 
de kinderen kunnen op 1 september aan een opgeruimd schooljaar beginnen.
Zaterdag 10 september
Na enig gepuzzel, met veel geschater en dankzij de instructies 
die Steven ons uit de handleiding voorlas, kregen we deze morgen 
de feesttent voor de smulmarkt recht. Deze avond verspreidde de 
heerlijke geur van onze frietjes zich tot in de late uurtjes over 
de straten van Oostvleteren.
Zondag 11 september
Tegen de middag schoof een lange rij hongerige rommelmarktgangers aan bij ons frietkraam. 
Helaas voor de mensen die pas in de namiddag hun bed uit kwamen met een knorrende maag: 
de frietjes waren allemaal uitverkocht! 

Dinsdag 4 oktober
Deze middag, toen de school uit was, deelden we stiekem briefjes uit aan 
de leerlingen: morgen is het immers dag van de leerkracht! We willen hen 
graag verrassen met een gepersonaliseerd T-shirt. Voortaan zullen de 
leerkrachten op Klavertje 3-feestjes van ver herkenbaar zijn! 
Deze avond bliezen we ballonnen in het donker, zodat het er morgen 
feestelijk uitziet. Benieuwd naar hun reacties…

Zaterdag 8 oktober
Deze morgen vroeg opgestaan om alles klaar te zetten: tafels 
en stoelen verslepen, versieren, glazen wassen, drank uithalen, 
bestek in servetjes rollen... Samen met de leerkrachten was 
dit gauw gebeurd. Deze avond hebben we ons beste kippen-
botje voorgezet: Kip aan het spit was een succesvolle editie! 

Dinsdag 10 november
Deze voormiddag meegeholpen met Sint-Maarten en zijn pieten, zodat hij ook dit jaar de weg naar 
de kleuters en leerlingen van Klavertje 3 kon vinden. Het was leuk om de sfeer van blije kindjes 
mee te maken. Chapeau voor wat ze dit jaar voor de Sint deden! 
Zondag 27 november
Gewapend met laarzen, een dikke jas en een warme wollen muts maakten we het Helleketel-
bos onveilig: een uitstapje met het team en onze kinderen! We speurden mee naar de schat, 
kletsten gezellig bij, bleven steken in de modder en verdwaalden net niet in het grote donkere 
bos. Na de inspanning volgde een welgekomen ontspanning met pannenkoeken en chocomelk 
(en voor de groten iets straffers).

Zaterdag 3 december
Vroeg opgestaan op deze koude winterse herfstdag. Vandaag belden we 
iedere Vleternaar uit zijn bed, want we hadden kerstrozen in de aanbieding. 
Samen met de leerkrachten verkochten we een heel bos kerstrozen.

Dank je wel aan:


