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HET KLAVERBLADHET KLAVERBLADHET KLAVERBLAD
AGENDA

contact

april 2022
Paasmaandag 18/4 

Dinsdag 19/4
Schoolreis 2KA/3KA/1LA

Zondag 24/4
Vormsel

Maandag 25/4
Vrije dag

mei 2022
Vrijdag 6/5 
Jeugd & Muziek: 5LA/6LA

Donderdag 26/5
Hemelvaart

Vrijdag 27/5
Brugdag

juni 2022
Pinksterzondag 5/6
Eerste communie

Pinkstermaandag 6/6 

Dinsdag 14/6
Schoolreis 1PA/1KA

Vrijdag 17/6
Theater 2KA

Maandag 20/6
Start proefwerkperiode

Vrijdag 24/6
Einde proefwerkperiode

Maandag 27/6
Oudercontact kleuter/lager

Dinsdag 28/6
Schoolreis 2 / 3 / 4 / 5 / 6LA  
Woensdag 29/6
Proclamatie 6LA

Donderdag 30/6
Halve dag

De schilderwerken in het boekenbos zijn afgelopen! 
De ruimte werd getransformeerd tot een echt bos, 
waar kinderen tussen de bomen een gezellig plaatsje 
kunnen kiezen in de ligweide om in alle rust een 
boek te kunnen lezen.

 nieuw boekenbos

Joke Dejonghe
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Opstaan met vroeg licht 

en vogels die fluiten,

tijd voor bloemetjes buiten.

Versier de dag 

met een hoera. 

Zwaai de hokjes 

in je geest wijdopen,  

haal het fronsen 

van je hart.

Zet het even op een lopen

en verdrijf die wintersmart. 

Laat bij het ontbijt 

woorden als verrukkelijk 

kraaien en zoek knoppen 

om de lente aan te draaien.

Twijfel aan al het stellig 

zeker weten. 

Dat is misschien met Pasen 

wel het hele ‘eieren eten’ ...

Joke Dejonghe,
directeur

Op vrijdag 11 maart riepen we iedereen op om in pyjama naar school te komen in het 
kader van de jaarlijkse campagne van Bednet: pyjamadag! 
We doen dit om alle zieke kinderen en jongeren een hart onder de riem te steken én om 
Bednet nog meer bekend te maken. Sommige leerlingen genoten enorm van de foto’s 
die werden genomen en maakten er een sport van om te proberen op elke foto te staan. 
Genieten jullie mee?

bednet pyjamadag
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PEUTER & EERSTE KLEUTER

SPORT

bim bam beieren, de klokken leggen eieren ...

“volksdansen”
In de turnles dansen we ook wel eens. Bij de start van de les is niet iedereen altijd zo enthousiast, maar tegen het einde 
zie ik toch heel veel blije gezichtjes. Samen dansen, klappen, huppelen, springen, ...  heel leuk om ze bezig te zien. 

In onze klas vertelde de juf een verhaaltje over Fien en Martijn. Zij vonden het super fijn om 
samen paaseitjes te zoeken en te rapen in de tuin. 

Lies Demeersseman, leerkracht LO

Klik op de QR-codes voor de muziek van deze dansjes. Scannen en dansen maar!

Daarna mochten wij zelf ook paaseitjes zoeken in onze schooltuin. Eerst moesten 
we doen alsof we sliepen en dan kwamen de juffen ons wakker maken. Want de 
paasklokken en de paashaas waren langs geweest. Met een emmertje in de hand gingen 
we paaseitjes rapen. Eerst de kleuters, daarna de peuters en dan nog eens allemaal 
samen. Sommige kleuters hadden al snel een emmertje vol met eieren. Ze mochten dan 
het emmertje ledigen in het eierkarton. Zo konden we zien of we alle eieren hadden 
gevonden. Na de laatste paaseierenraap misten we helaas nog één eitje. Niemand vond 
deze tot in de late namiddag een kleuter toch nog het spoorloze eitje naar de juf bracht.  
Oef! Alle eitjes waren terecht.

Veerle Verschaeve, kleuterjuf 1PA en 1KA



HET KLAVERBLADHET KLAVERBLADHET KLAVERBLAD

TWEEDE KLEUTER

DERDE KLEUTER
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terug naar de tijd van de dino’s

TOK TOK TOOOK!

Sigrid Huyghe en Goedele Cappoen, kleuterjuffen 2KA

Kim Vanhee, 
kleuterjuf 3KA

We werken met de drie 
kleuterklassen rond het thema 
‘een mand vol eieren’. Daar 
hoort natuurlijk een bezoek 
aan de kippen bij. 

Op donderdag 24 maart gingen 
we met het zonnetje op onze 
snoet naar de 2 kippen van 
Teo. We keken hoe ze eruit 
zagen, wat ze eten, hoe ze een 
ei leggen,.. 
Het was een leerrijk bezoek, 
bedankt Teo! 

Met onze klas mochten we een thema verder uitdiepen. De meerderheid koos voor het thema “Dino’s” 
naast andere thema’s zoals “De  dokter” en “Het land van sneeuw en ijs”. 

Na het bestuderen van alle soorten dino’s mochten de kleuters zelf een dino in elkaar knutselen. Iedereen was heel 
fier op dit machtig dier. Is hun dino een “vleeseter” of een “planteneter”?  
In de prehistorie waren er ook vaak vulkaanuitbarstingen. Zo hebben we in de zandtafel een vulkaan nagebootst die 
ook echt uitbarstte! Het werd toen muisstil in de klas. Dat wilde iedereen nog wel eens zien. Het leek wel toveren 
(bicarbonaat, rode ecoline en azijn). We maakten ook afdrukken van dinopoten in speel- en koekjesdeeg. Het waren 
net fossielen! We vonden ook botjes (van kip) in de zandtafel. Die borstelden we mooi schoon en namen die onder de 
loep voor verder onderzoek. Jammer dat dit avontuurlijk thema na drie weken al voorbij was. 



HET KLAVERBLADHET KLAVERBLADHET KLAVERBLAD

5

EERSTE LEERJAAR

TWEEDE LEERJAAR

hier en daar ... bella ITALIA!

in de natuur ...
Tine Deruytter, leerkracht 2LA

Tijdens een project met de leerlingen van het eerste leerjaar en de derde kleuterklas 
maakten we kennis met verschillende culturen. We bekeken allerlei landschappen, 
gerechten, vlaggen, kledingstijlen en zochten samen uit waar deze vandaan kwamen: 
van ‘hier’ of van ‘daar’.
Daarna namen we tijd om te dromen: naar welk land zouden we het liefst op reis gaan? 
Na onze brainstormsessie hadden we een hele lijst samengesteld en daaruit bleek dat 
Italië voor velen dé droombestemming was.
Bijgevolg werden we enkele weken ondergedompeld in de Italiaanse cultuur: we maakten 
samen pizza en spaghetti bolognese, we bestudeerden verschillende architecturale 
hoogstandjes en probeerden deze met diverse materialen na te bouwen. 

Ismaël Faes, leerkracht 1LA

De Italiaanse taal bleef ons 
ook niet vreemd en heel wat 
andere werkvormen over 
het land van de Espresso 
passeerden de revue.

Na onze geweldige rondreis 
in Italië keerden we blij en 
tevreden terug naar huis, 
want nog steeds luidt de 
spreuk: “Oost West, thuis 
best!”

In de klas werkten we rond het 
thema ‘Beestenbende’. We   leerden 
er onder andere over huisdieren, 
het verzorgen van dieren en 
waarom dieren belangrijk zijn voor 
de natuur. Het was fijn om onze 
kennis dan eens te gaan toetsen in 
het echte dierenleven.  

Omdat benzine heel duur is en 
we in het thema verkeer leerden 
over de fiets, koppelden we deze 
twee thema’s aan elkaar en 
gingen we met de fiets op bezoek 
bij Eric Vanhoucke, de imker in 
Elzendamme.  
We leerden veel bij over darren, 
werksters, honing en de koningin. 
Het was een leuke ervaring en wat 
waren we blij dat we opnieuw een 
leerrijke uitstap konden plannen. 
Dankjewel aan de mama’s van Lisa 
en Robrecht voor jullie begeleiding.

Op school werkten we  in de moestuinbakken.  
Maurice stelde de knappe vraag: “Is er geen 
bemesting nodig?” Hij had al onmiddellijk 
een oplossing klaar: “Ik kan er meebrengen 
hoor, juf!”. Bedankt mama van Maurice om 
een geurige koemest op school te leveren.
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DERDE LEERJAAR

bezoek aan ’t fazantenhof

“modellenwerk”

Ilse Fouvry, leerkracht 4LA

VIERDE LEERJAAR

Het vierde leerjaar organiseerde een recordpoging ‘de 
hoogste lego-toren bouwen’. Er werden affiches 
ontworpen en er werd reclame gemaakt in de klassen. Het 
was een spannende strijd! Amélie, Tuur, Chloé en Eliano 
kroonden zich tot de winnaars. 
Een dikke proficiat aan alle deelnemers!

Een tijdje terug organiseer-
de de klas ook een mode-
show. De meisjes showden 
hun onesies terwijl de jon-
gens kozen voor carnavals-
kleding. 

Rond het thema Pasen gingen we aan de slag met de 
3D-printer. Stap voor stap werden er op computer kuikens 
en nestjes getekend met Tinkercad. Vervolgens ging de 
printer dan aan het werk met de getekende modellen. 

Samen met het tweede leerjaar 
gingen we naar ’t Fazantenhof 
in Houthulst. Dit melkveebedrijf 
bood ons de kans om alles te leren 
over koeien en melk. We waren 
opgesplitst in twee groepen: de 
ene groep mocht werken bij de 
koeien en de andere groep leerde 
koken met melk. 
Op het einde van ons bezoek 
werden we nog verwend met een 
lekkere kop warme chocolademelk.

Nadine Lams, leerkracht 3LA
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VIJFDE LEERJAAR

ZESDE LEERJAAR

talenten gespot!

een geslaagde receptie

Jolien d’Hu, leerkracht 6LA

Eerst de handen wassen en 
daarna ging iedereen aan 
de slag. We konden genie-
ten van heerlijke wraps, 
brochettes met hapjes, een 
mooi versierde kaasplank 
en een lekker appelsien- en 
ananassapje.
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De leerlingen van het zesde leerjaar maken volgend 
jaar de overstap naar ‘de grote school’. Daarom gin-
gen we in de klas op zoek naar onze talenten. We 
leerden dat kiezen, talenten, toekomst en beroepen 
nauw met elkaar samen hangen. We verkenden 
de structuur van het secundair onderwijs, hoe we 
best kiezen, welke mogelijkheden er allemaal zijn 
en nog heel wat meer. We mochten zelfs al eens op 
bezoek naar een middelbare school. We volgden een 
belevingsmoment in ‘De Keiwijzer’ in Poperinge.

Om al eens een aantal beroepen te leren kennen, 
gingen de leerlingen als echte reporters op zoek 
naar een persoon om een interview over hun beroep 
te houden. Zo kregen we heel wat informatie over 
een elektricien, een advocaat, een kapper, een inge-
nieur, een piloot, een leerkracht, een zorgkundige, 
een verpleger, een slager en nog heel wat meer inte-
ressante en soms niet alledaagse beroepen!

Ik hoop dat de zesdeklassers er wat aan hebben ge-
had en hopelijk maakt het hun keuze wat makke-
lijker voor het eind van het schooljaar. Maar zover 
zijn we nog niet. Nog even genieten van ons laatste 
trimester!

Ilina Verhaeghe, leerkracht 5LA

Op pyjamadag tekenden we allemaal present … in pyja-
ma! ’t Was fijn om zo Bednet even in de kijker te zetten.

Tijdens de les wereldoriëntatie ontpopten de kinderen 
zich tot echte bruggenbouwers. We weten ondertussen 
dat bogen en driehoeken zorgen voor een stevige construc-
tie. Onze papieren brug moest zoveel mogelijk gewicht 
kunnen dragen.

pyjamadag

bruggenbouwers
We organiseerden met de leerlingen van het 5de leerjaar 
een receptie. De kinderen werkten in groepjes, spraken 
af wat ze gingen klaarmaken en stuurden elkaar een 
mailtje zodat iedereen duidelijk wist wat er van thuis 
meegebracht moest worden. 


