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AGENDA

contact

zie ook ons klaverblad in kleur 
op de schoolwebsite!

april 2021
Donderdag 22/4 
Zwemmen 1LA en 2LA

Maandag 26/4
Vrije dag

mei 2021
Donderdag 13/5 
Hemelvaart

Vrijdag 14/5
Vrije dag

Maandag 24/5
Pinkstermaandag

Woensdag 26/5
Schoolfotografie
(indien toegelaten)

juni 2021
Van donderdag 17/6
t/m vrijdag 25/6 
Proefwerken

Woensdag 30/6
Start zomervakantie

Sinds dit schooljaar werken alle katholieke basisscholen met een nieuw 
leerplan: ZILL. Dat betekent ‘Zin in leren, zin in leven’. Daarbij wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen cultuurgebonden en persoonsgebonden doelen. 

Cultuurgebonden doelen zijn doelen die specifiek in een vak aan bod komen 
zoals wiskunde, Frans, wereldoriëntatie, ... . Daarnaast wordt ook aandacht 
besteed aan persoonsgebonden doelen: initiatief en verantwoordelijkheid, 
innerlijk kompas, sociale vaardigheden, ... . 

We gingen met het ganse team aan de slag om na te gaan 
hoe we hier verder op kunnen inzetten tijdens pedagogische 
werkdagen, personeelsvergaderingen en werkgroepen. Een 
aantal kernwoorden kwamen daarbij naar boven: 

zill: zin in leren, zin in leven

Motivatie Zin in leren 

Differentiatie 
Hoe zorgen we ervoor dat kinderen die het wat 
moeilijker hebben om de leerstof te verwerken 
de basisdoelen bereiken, betrokken blijven 
en zich goed voelen maar even belangrijk hoe 
dagen we sterkere leerlingen uit 

Zelfsturing
Hoe stimuleren we de zelfstandigheid van de 
kinderen, hoe zetten we in op ‘leren leren’.
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EDITORIAAL

paaspauze?
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We sluiten het tweede 
trimester helemaal anders 
af dan verwacht.

De laatste week voor 
de ‘paaspauze’ werden 
opnieuw veranderingen 
doorgevoerd: de speelplaats 
werd opnieuw verdeeld in 
vakken zodat de kinderen 
uit verschillende klassen 
ook buiten geen contact 
meer hadden met elkaar.

Helaas was deze maatregel 
onvoldoende en kwam het 
signaal vanuit de overheid 
dat de school een weekje 
eerder moest sluiten. Wie 
had vorig jaar gedacht dat 
we opnieuw in dezelfde 
situatie zouden terecht 
komen? 

We hopen dat het derde 
trimester opnieuw rustiger 
verloopt en we elke 
schooldag alle kinderen 
kunnen verwelkomen op 
school! 

Ondertussen zetten we ons 
in voor de noodopvang en 
vergaderen we uitgebreid 
verder over vernieuwingen 
en hoe we ons onderwijs 
elke dag beter kunnen 
maken voor de kinderen. 
Ik wens jullie allemaal 
alvast aan het einde 
van deze week een fijne 
paasvakantie! 

Joke Dejonghe,
directeur

Graag lichten we al een tipje van de sluier hoe volgend schooljaar er uit zal zien! 

1. Projectwerk  
Vanaf volgend schooljaar zullen we wereldoriën-
tatie op een andere manier aanpakken. Elke klas, 
zowel van het peuter tot en met het zesde leer-
jaar, krijgt naast wereldoriëntatie in eigen klas 
ook 2 momentjes in de week waarbij ze projecten 
uitwerken samen met een andere groep. Het ene 
momentje zal dat met een jongere klas zijn en het 
andere momentje met een oudere klas. 

2. Talenten 
Tijdens de pedagogische studiedag werkten we digitaal 
samen met Elke Busschots van de ‘Blij met mij Academie’. 
We zoomden in op talent. Waar denk je aan bij het woord 
talent? Ergens in uitblinken, de beste in zijn? Misschien is dit 
ook wel talent maar wat als je nergens in uitblinkt, er steeds 
wel iemand is die het beter kan dan jij? Hebben we dan geen 
talent?  Nee! Wij kiezen voor een andere benadering van het 
woord talent: een talent is iets waar je energie 
van krijgt, wat je blij maakt. Daarin schuilt telkens 
een kracht. In totaal werken we zo met 39 talenten.

We zijn dan ook volop aan het uitkijken naar een nieuwe 
methode. Tijdens deze projecten willen we de motivatie en 
persoonsgebonden doelen in de kijker zetten. Waar willen 
de kinderen zich verder in verdiepen, wat willen ze over een 
bepaald onderwerp leren? Door de klasgroep tijdens die mo-
menten te doorbreken willen we extra inzetten en werken 
aan de verschillende groepsrollen: leiding aanvaarden van 
leeftijdsgenoten, leiding nemen tijdens het groepswerk, ini-
tiatief nemen, ... . Er wordt dan ook extra ingezet op sociale 
vaardigheden, zelfsturing en leren leren. Wij kijken er al-
vast enorm naar uit! 

Ik geef een voorbeeld: 
We vragen aan Ties, Lieke en Mies waar ze blij van worden. 
Alle drie antwoorden ze dolenthousiast: “voetbal.” 
Is voetbal dan hun talent? 
In het voetbal ligt iets verborgen wat hen blij maakt en wat hun 
talent is. Het vraagt dus even speurwerk samen met het kind om 
hier naar op zoek te gaan. 
“Wat vind je zo leuk aan voetbal?”
Ties: “O juf, ik kijk er zo hard naar uit om te mogen lopen, me helemaal 
in het zweet te werken.” Misschien is één van de talenten van Ties wel 
bewuste beweger? 
Lieke: “O juf, ik vind het zo leuk om te zien waar de anderen kansen 
laten liggen en daar dan met onze eigen ploeg gebruik van te maken.” 
Misschien is één van de talenten van  Lieke wel foutenspeurneus? 
Mies: “O juf, ik hou ervan om na de match met al mijn ploegmaatjes 
samen een drankje te drinken in de kantine.” Misschien is één van de 
talenten van Mies wel groepsdier? 

Het kon ook zijn dat ze vooral genoten van het voetbal om elke week na 
de match nieuwe vrienden te leren kennen (talent: samenbrenger) of dat 
ze als aanvoerder genieten van het verdelen van de taken naargelang de 
sterktes van de ploegmaatjes (talent: sterktearchitect). 

Er vallen dus heel wat talenten te ontdekken in wat ons blij maakt 
of waar we energie van krijgen. Zo heeft iedereen, kinderen en 
volwassenen, wel zeker 15 talenten. De komende jaren willen we samen 
met de kinderen speuren naar hun talenten, samen op zoek gaan hoe 
we die talenten kunnen versterken of misschien gebruikt iemand zijn 
talent net wat te hard, dan word zijn of haar talent een valkuil. Ook daar 
willen we verder mee aan de slag gaan. Benieuwd hoe dit alles in elkaar 
zit? Volgend schooljaar horen jullie hier vast en zeker meer over en wie 
weet ontdekken jullie nog heel wat talenten bij jullie zelf!

Joke Dejonghe, 
directie Klavertje 3
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PEUTER & EERSTE KLEUTER

SPORT

Lies Demeersseman, leerkracht LO

dat klinkt als muziek in de oren...

“TOPSPORTSCHOOL”
Dat verdomde Covid-virus zorgt ervoor dat we voorlo-
pig nog geen tornooien en wedstrijdjes kunnen organi-
seren op woensdagnamiddag. Jammer, maar we moeten 
dus nog even volhouden. Gelukkig kunnen we tijdens de 
turnlessen op school wel nog kennismaken met verschil-
lende sporten zoals minitennis, piramides bouwen, net-
ballen, ... 
De leerlingen leefden zich de laatste weken alvast naar 
hartenlust uit. Nu duimen dat het binnenkort terug wat 
beter wordt, zodat we buiten een tornooitje kunnen orga-
niseren tijdens de turnles.

In de klas werkten we enkele weken rond het thema muziek. We ontdekten 
op een speelse manier onze eigen lichaamsinstrumenten en geluiden. Met 
ritmestokjes leerden we ritmisch tikken op de tonen van een liedje en mochten 
we zelf veel instrumenten bespelen. We luisterden live naar dwarsfluitmuziek 
bespeeld door een ouder, een elektrische drum en een saxofoon. 
We gingen ook op avontuur met het geluidenverhaal “In de jungle”. We knutselden 
ons eigen muziekinstrument,  “een schuddoosje”, dat we naar eigen wens konden 
versieren. Dansend sloten we het muziekthema af met ons muziekinstrument en 
verkleedkledij. Veerle Verschaeve, kleuterjuf 1PA en 1KA
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met glans in muziek en dans!

de kip en het ei ...

Sigrid Huyghe en Lydie Knockaert, kleuterjuffen 2KA

Op vrijdag 12 maart mochten we verkleed naar school 
komen ook al was het niet voor het jaarlijkse carnaval. 
Toch werd het een leuk feest in de zaal met veel muziek 
en dans. Elke klas bracht een nummertje met een 
zelfgemaakt instrument. Wij knutselden een tamboerijn 
in elkaar die we op maat lieten klinken tijdens onze 
laatste hit: “ik ben een muzikantje”. 

We konden in ons thema tevens kennismaken met 
verschillende instrumenten en twee muziekstukken: 
‘Carnaval der dieren’ en ‘Peter en de wolf’. We luisterden 
heel aandachtig, ook al lukt dat niet altijd. Na de vele 
muzikale momenten met zang en dans, was er nadien ook 
meer rust.

Wanneer we met andere klassen eenzelfde thema 
uitwerken, volgt er telkens op het einde een gezamenlijk 
“stoefmomentje”. Iedereen staat dan eens in de kijker. 
Wie wordt daar niet blij van!

Sandy Grison en Kim Vanhee, kleuterjuffen 3KA

We werkten met de drie kleuterklassen rond het thema ‘het 
muzikale ei’. Eerst verdiepten we ons in de muziekwereld. 
Instrumenten, ritmes, melodiën,... kennen voor ons geen 
geheimen meer! 
In het tweede deel van ons thema werkten we rond Pasen en 
kippen. Het boek ‘De eieren van boer Boris’ gebruikten 
we hiervoor als leidraad. Tijdens een leerwandeling naar het 
kippenhok van Lieze, waar er twee kippen wonen, kwamen we 
alles te weten over de kip. Hoe leven ze? Wat eten ze? 
Bedankt Lieze voor het leerrijke bezoek aan jouw kippenhok!
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EERSTE LEERJAAR

TWEEDE LEERJAAR

NATIONALE PYJAMA-DAG

hoedje af voor onze klas!

Tine Deruytter, leerkracht 2LA

Kahoot

Kriebeldiertjes?

Modeshow

Op 12 maart vierden we de zesde editie van de Nationale Pyjama-dag georganiseerd 
door Bednet. Deze organisatie zorgt ervoor dat langdurige zieke kindjes toch de lessen op 
een zo goed mogelijke manier kunnen meevolgen. De bedoeling was om niet enkel in je 
pyjama op te dagen, maar om wat elementen toe te voegen van jouw droomberoep.
Kort daarvoor hadden wij met de klas al eens nagedacht over ons droomberoep en dit 
omgezet in een prachtige tekening. Zelfs de lokale krant kwam onze toekomstperspectieven 
nog eens vereeuwigen. Wat is het leuk om over later te dromen, de toekomst lacht ons toe!

Om onze leerstof te 
herhalen werken we met de 
app Kahoot. De computer 
maakt vriendengroepjes in 
de klas en daarna is het 
quiztijd. We leren hierbij 
goed samenwerken. De 
juf stopt altijd wat grapjes 
tussen de antwoorden 
zodat we alles goed moeten 
lezen voor we kunnen 
afdrukken.

In de klas hielden we een 
hoedenmodeshow. Nadat 
we elk onze hoed hadden 
ontworpen was het tijd voor 
een echte modeshow.
Tuur en Jill zorgden voor 
de presentatie terwijl wij 
mochten defileren op een 
catwalk met rode loper 
en aangepaste muziek en 
discolichten. 
Dit was een leuk evenement!

In onze klas staat een terrarium met kriebeldiertjes.  Arthur 
bracht wandelende takken mee die we mogen verzorgen in 
de klas. Vreemde beestjes, want die zitten altijd verstopt :-)

Ismaël Faes, 
leerkracht 1LA
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DERDE LEERJAAR

In het derde leerjaar maakten we kennis met schilder Jackson 
Pollock. Deze kunstenaar  vond het  resultaat  niet zo belangrijk maar 
wel het schilderen zelf. Zijn werken waren echte actieschilderijen. 
Aan zijn typische schildertechniek beleefden heel wat plezier.

We verdiepten ons ook wat meer in techniek.We gingen op zoek waar 
we allemaal hefbomen  en magneten voor gebruiken. We ontdekten 
heel wat en konden zo zelf een katapult en een ‘scharnierdier’ in 
elkaar knutselen.

uniek in kunst en techniek 

wij zijn goed bezig!

Nadine Lams, leerkracht 3LA

Ilse Fouvry, leerkracht 4LA

VIERDE LEERJAAR

De afgelopen maanden 
zaten we niet stil. We orga-
niseerden een modeshow.
De mooiste pyjama’s en de 
chicste kledij passeerden 
op onze rode loper.

Ook werd er een record-
poging georganiseerd. We 
maakten een uitnodiging 
en gingen vervolgens op 
zoek naar wie het verst 
kon springen en het langst 
‘aaa…’ kon zeggen. 
Elke deelnemer kreeg een 
medaille, want deelnemen 
is belangrijker dan winnen!

We kregen ook eens een 
hele dag les in een donke-
re klas. Alle ramen werden 
met zwarte doeken afge-
dekt. Dit alles in het kader 
van een muzische les met 
lichtjes. We maakten een 
tekening met licht die we 
vervolgens fotografeerden.

In de lessen wero doken 
we het verleden in. De ver-
schillende eeuwen oefenden 
we in via een bosspel.
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ZESDE LEERJAAR

feest voor wie leest!

van ‘grotschildering’ tot ‘jabbertalk’

Jolien d’Hu, leerkracht 6LA

Tijdens dramatiseren leer-
den we over ‘jabbertalk’, 
dat is een fantasietaal zon-
der herkenbare woorden, 
denk maar aan de Minions.
 
Verschillende lessen kon-
den buiten doorgaan, dat 
vinden de meeste kinderen 
heel leuk. Tijdens de wis-
kundeles konden de kinde-
ren naar hartenlust proef-
jes uitvoeren, zo maakten 
ze kennis met inhoud en 
volume.

Wist je dat men in de Prehistorie grotschilderingen schil-
derde met klei, bloed, dierenvet en plantensap? Gelukkig 
mochten wij echte verf gebruiken voor onze grotschilde-
ringen... We speelden zelfs enkele spelletjes uit de Oud-
heid: knikkeren, hoepelen, blindemannetje, het Romeins 
dobbelspel,... 
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Het is weer zover! De maand maart is de Jeugdboeken-
maand! Dit jaar is het thema ‘FEEST’. In de klas keken 
we met onze feesthoed op naar de online startshow. We 
konden genieten van heel wat gedichten, liedjes, illustra-
ties en toneel. De dag nadien hadden we een blind date 
met een boek. We kregen in groepjes een voorleesboek. 

Op maandag 22 maart hadden we een live-meet met 
illustrator Sassafras De Bruyn. Je kan haar aan het 
werk zien in “Iedereen beroemd” op Eén. 
“Wauw, wat kan ze mooi tekenen!”. De leerlingen vonden 
het heel interessant om te zien hoe zij te werk gaat en 
welke stappen zij doorloopt om een tekening af te wer-
ken. We waren nogal verbaasd hoeveel tijd dit in beslag 
neemt.

Omwille van uitzonderlijke tijden konden we niet langs-
gaan in de kleuterklassen om voor te lezen. Daarom zoch-
ten we een alternatief. We namen in de klas een voor-
leesverhaal op. De resultaten kun je terugvinden op onze 
klaswebsite. Neem zeker eens een kijkje naar de mooie 
resultaten!

Ilina Verhaeghe, 
leerkracht 5LA

https://klavertje3l1.weebly.com/tweede-trimester.html
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IN DE KIJKER

leesmotivatie en leesplezier
Dit schooljaar werden we geselecteerd door Vives en de bibliotheek 
van Poperinge om mee te werken aan het project: “Lezen doe je samen”. 
Op school werd een leesteam samengesteld en samen met Daan van 
Vives en Lieve van de bib werken we een sterk leesbeleid uit.

Het verhogen van de leesmotivatie en het leesplezier 
staan bovenaan ons wensenlijstje. Na ons fantastische 
voorleesweek blijven we wekelijks 2 à 3 keer 25 minuten 
lezen. Omdat een bezoekje aan de bib voorlopig nog niet 
kan, organiseert de bib het leveren van ‘vroem-vroem 
pakketten’. Dat zijn boxen boordevol boeken waar de 
kinderen per klas uit kunnen kiezen. Er kunnen zelfs 
wenslijstjes doorgegeven worden aan de bib. Wat 
kijken we daar steeds hard naar uit! 

Ondertussen gingen we ook aan de slag om een heuse 
schoolbib te maken. De klasbibliotheken werden 
leeggemaakt en alles werd verzameld in onze nieuwe 
polyvalente ruimte. We gingen op zoek naar een systeem 
om de boeken te ordenen in de bib. Al gauw kwamen 
we terecht bij de personages uit onze schoolvisie. Elk 
personage houdt van een bepaald genre boeken en 
nodigt de kinderen uit om samen met hen een boek te 
lezen.

Wat staat er verder op de planning?

1. De boekencollectie in de schoolbib uitbreiden. 
De kinderen zullen betrokken worden in het keuzeproces. Dit doen 
we in het derde trimester. We krijgen vanuit het project subsidies om 
boeken te kunnen aankopen. 

2. Voorleestassen in het kleuter. 
Vanaf volgend schooljaar zal gewerkt worden met voorleestasjes bij de 
kleuters. Een drietal keer per jaar krijgt elke kleuter een voorleestas 
mee naar huis. Daar zit een verhaaltje en een weetjesboek in waar je 
samen met je kleuter in kan kijken of uit kan voorlezen. 
In het derde trimester werken we de voorleestasjes verder uit om 
daar vanaf 1 september 2021 mee aan de slag te gaan. 

We wensen iedereen heel veel leesplezier!
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