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De leerlingen van het 6de leerjaar 
bundelden enkele kerstbegrippen 
en hun wensen voor het nieuwe 
jaar in deze kerstboom.

Het team en de leerlingen van
Klavertje 3 wensen alle lezers 

een vrolijk kerstfeest en 
een gelukkig nieuwjaar!



JANUARI 2023
Donderdag 07/01
Zwembeurt 7

Woensdag 25/01 
Pedagogische studiedag

Donderdag 26/01 
Zwembeurt 8

FEBRUARI 2023
Donderdag 09/02 
Zwembeurt 9

Donderdag 16/02
Rapportbespreking 1LA

Krokusvakantie van 
18/02/2023 t/m 26/02/2023

MAART 2023 
Donderdag 02/03 
Zwembeurt 10

Dinsdag 07/03 
Bibliotheekbezoek 4LA

Woensdag 08/03 
SVS Netbal 5LA-6LA

Woensdag 08/03 t/m 
Vrijdag 10/03
Openluchtklassen 2LA

Vrijdag 10/03 
Bibliotheekbezoek 6L

Maandag 13/03 
Pedagogische studiedag

Dinsdag 14/03 
Bibliotheekbezoek 2LA

Zaterdag 25/03 
Schoolfeest Klavertje 3

Woensdag 29/03 
SVS Voetbal 4LA - 6LA

APRIL 2023
Paasvakantie van 
01/04/2023 t/m 16/04/2023
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SPORT

piramides bouwen

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

Tijdens de voorleesweek mochten we ‘lezen met onze oren’. De 5de en 6de klassers 
kozen een fragmentje uit hun lievelingsboek en mochten dit voorlezen aan de kindjes 
uit de andere klassen. Wat zijn wij trots op hen, want ze deden dit als echte juffen en 
meesters!
Als afsluiter van de voorleesweek kwam de oma van Meike en Dieuwke een stukje 
voorlezen uit het boek ‘Infernaat’. Fijn dat je ons liet meegenieten van dit prachtig boek!
Dank je wel oma en alle andere ouder(s) of grootouder(s) die kwamen voorlezen.

Elkaar helpen waar je kan, ook als het moeilijk is, juist dan. 
In de turnlessen stonden enkele lessen gepland rond pira-
mides bouwen en evenwicht. Elkaar helpen en elkaar ver-
trouwen stonden hierbij centraal. De leerlingen bouwden 
enthousiast aan enkele mooie opstellingen. En of er veel 
gelachen werd!

Lies Demeersseman, leerkracht LO

Werkgroep Voorleesweek
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EERSTE KLEUTER

EERSTE PEUTER

een eekhoorn in de klas

WAAUW VOOR DE herfst!  

Veerle Verschaeve, kleuterjuf 1PA en 1KA

De “herfst” is een seizoen waarin veel te beleven 
valt. In onze klas leerden we over de eekhoorn. We 
zongen het themaliedje: “eekhoorn, eekhoorn, met 
je lange staartje, …”. Daar deden we dan passende 
bewegingen bij.

De voorbije weken werkten met de 4 kleuterklassen rond het thema ‘Waauw, wat is 
het hier mooi versierd’. We startten het thema met een uitstap naar het bos nabij de 
grote speelplaats. We vonden er heel wat herfstvruchten en blaadjes, takken, kastan-
jes, … . We brachten onze verzameling mee naar de klas waar we in onze ontdekbak 
naar hartelust konden experimenteren en spelen met de talrijke herfstvondsten.

Kim Vanhee en Heidi Ruckebusch, kleuterjuffen 1PA
en Melanie Suffys van peuteropvang ’t Klavertje.

Ze kleurden een eekhoorn en 
knutselden een eigen herfstboom 

met een blaadjestapijt.

Onze tunnel werd omgebouwd tot een boomstam 
met een holletje. Daar klommen ze zelf in net zoals 
een eekhoorn. Sommige kleuters hielden het daar 
heel gezellig en knus met kussens en knuffels. 
Ze verzamelden latjes net zoals eekhoorns eikels 
verzamelen als wintervoorraad. 
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TWEEDE KLEUTER

DERDE KLEUTER

kunnen wij het maken?

pietentraining

Sigrid Huyghe en Kim Vanhee, 
kleuterjuffen 2KA

Het derde kleuter en het eerste leerjaar werkten rond 
het project “Kunnen wij het maken?”. Tijdens dit project 
legden wij de focus op STEM en het leren samenwerken 
aan een opdracht.

Sandy Grison, , kleuterjuf 3KA

We oefenden allerlei vaar-
digheden om even sportief 
te worden als de echte pie-
ten. Onze stoeltjes waren 
schoorstenen. We moesten 
erop, eronder, er voor, er 
achter, er naast, ... Dan 
speelden we een soort van 
stoelendans. Telkens was 
er een stoeltje minder. Had 
je geen stoeltje, dan moest 
je maar in de stoomboot 
wachten. Toen het laatste 
stoeltje weg was, moest de 
winnende Piet natuurlijk 
ook mee om naar Spanje te 
vertrekken. 
Bedankt Sint voor het leu-
ke bezoek en voor de mooie 
cadeautjes. Het spel: ‘De 
vloer is lava’ is top. We 
maakten al heel veel dino-
puzzels.
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EERSTE LEERJAAR

NOU EN OF!

TWEEDE LEERJAAR

MONSTER 
VAN DE WEEK

We oefenen op het “dur-
ven vertellen” voor de 
klasvriendjes.  We zijn al-
tijd heel benieuwd wat de 
vriendjes mee zullen heb-
ben. Deze maand bracht 
Reinout zijn poesje mee. 
Tiebe vertelde over zijn 
stenen en diamantenver-
zameling. Elena was de 
nieuwe Camille in de klas.  
Lieze vertelde over haar 
ervaring in de Efteling en 
toonde vol trots haar ver-
zameling Disney puzzels, 
popjes en Barbiepopjes.

Tine Deruytter, leerkracht 2LA

Ilse Fouvry, leerkracht LA 

Twee weken lang staken de leerlingen van het derde 
kleuter en eerste leerjaar de koppen bijeen rond de vraag 
‘Kunnen wij het maken?’ We leerden dat we door bepaal-
de stappen te volgen, tot geweldige resultaten kunnen 
komen. Zo bouwden we zelf katapulten, knikkerbanen, 
vliegtuigjes, constructies met tandenstokers, en nog veel 
meer. We leerden dat we samen, met het nodige geduld 
alles kunnen maken … nou en of.

KERSTSTUKJES

We maakten samen in de klas een adventskrans.  
De 10 kapoenen wilden er ook zo eentje mee naar 
huis. We snoeiden struikjes en knutselden ons ei-
gen kerststukje ineen. We mogen heel trots zijn 
op ons resultaat! 

SUPPORTEREN VOOR DE RODE DUIVELS 
WAS VAN KORTE DUUR ...

Meester David kwam in zijn Rode Duivels-shirt 
naar school. Hij is een grote voetbalsupporter. We 
hebben hem met een tricolore-schminkstift wat ex-
tra in de “verf” gezet. Helaas, het mocht niet baten 
voor onze Rode Duivels.

VOORLEESWEEK

Tijdens de voorleesweek kwamen 
enthousiaste mama’s naar onze 
klas om voor te lezen.  Dat vonden 
we heel leuk! Ook juf Nadine van 
het derde leerjaar las een verhaaltje 
voor in ons leeshuisje

onze klas is in zijn sas
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DERDE LEERJAAR

GERONIMOOOOOOO !!!
IN DE BAN VAN STILTON

De leerlingen van het vierde leerjaar doen mee met de 
Geronimo Stilton leeschallenge. Ze gaan er helemaal 
in op. Ze lazen al samen 142 boeken! Deze wedstrijd loopt 
nog tot het eind van het schooljaar dus kunnen ze nog 
heel wat boeken lezen. We kregen al een boekenpakket 
als verrassing en wie weet komt Geronimo wel eens op 
bezoek in onze klas ... .

Nadine Lams, leerkracht 3LA

Met deze titel gingen we aan de slag in het 
derde leerjaar. We klommen in onze stam-
boom samen met onze ouders en grootouders. 
De kinderen waren fier om hun familiestam-
boom aan elkaar te kunnen voorstellen. 
Daarna gingen we op zoek of er binnen onze 
families nog merkwaardige familiestukken te 
vinden waren. De leerlingen brachten leerrij-
ke attributen mee en vertelden er met veel en-
thousiasme over. Van een oude grammofoon 
en telefoon, een schilderij tot een paar klom-
pen. Het waren stuk voor stuk verzamelobjec-
ten met elk een boeiend verhaal.

VIERDE LEERJAAR

VRAAG HET AAN JE OMA OF JE OPA

Daarnaast gingen we ook met Geronimo op avontuur. Hoe is het om als muis in de grote 
mensenwereld te leven en hoe ziet het appartement van Thea Stilton er volgens jullie 
uit? De leerlingen knutselden alvast enkele knappe ontwerpen in elkaar.

Jolien d’Hu, leerkracht 4LA
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VIJFDE LEERJAAR

STADSKLASSEN IN GENT
De stadsklassen verliepen vlekkeloos, wat een fijne groep om 
Gent mee te verkennen! Er stond heel wat op het programma, 
met als hoogtepunt een bezoek aan het Gravensteen. 

De week na de herfstvakantie hielden de leerlingen een spreekbeurt. We luister-
den naar onderwerpen als de gebroeders Wright, de eerste stoomtrein, de zep-
pelin, Leonardo da Vinci enz ... . Het waren stuk voor stuk interessante spreek-
beurten. Ilina Verhaeghe, leerkracht 5LA
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ZESDE LEERJAAR

STADSKLASSEN IN GENT

Naast het Belfort bezochten we ook nog heel wat andere 
musea waaronder het STAM en het ruimtevaartmuseum. 
We kregen een rondleiding in het gerechtsgebouw van 
Gent en mochten enkele rechtszaken bijwonen. Na een 
flinke stadswandeling mocht ook een bezoekje aan het 
Gravensteen niet aan ons lijstje ontbreken. Samen met 
Wouter Deprez leerden we hoe het eraan toe ging in de 
middeleeuwen. 

Het werd voor de leerlingen  een ongelofelijke ervaring. 
Geniet mee van enkele sfeerbeelden!

Célien Christiaen, leerkracht 6LA

Ons avontuur begon aan het station van Poperinge, waar 
we werden uitgezwaaid door onze ouder(s) of grootou-
der(s). Goedgemutst en vol enthousiasme vertrokken we 
richting Gent. 

Daar aangekomen ging het meteen richting de jeugdher-
berg. We verkenden onze kamers en trokken daarna de 
stad in. We brachten een bezoekje aan het Belfort en daar-
voor moesten we onze sportschoenen aantrekken, want we 
moesten maar liefst meer dan 200 trappen trotseren. We 
hebben gepuft en gezweet, maar eenmaal boven waren al 
die trappen vlug vergeten en genoten we met volle teugen 
van het mooie uitzicht over de prachtige stad Gent.


