
1

NIEUWSKRANT VAN VRIJE BASISSCHOOL KLAVERTJE 3, OOSTVLETEREN    EDITIE PASEN 2017

V. U.:
VRIJE BASISSCHOOL 
KLAVERTJE 3
Hendrik Deberghstraat 8  
8640 Oostvleteren
Tel. 057 40 08 67
vbsvleteren@kbrp.be
vbsvleteren.kbrp.be

      klavertjedrievleteren

HET KLAVERBLADHET KLAVERBLADHET KLAVERBLAD
april 2017
Paasmaandag 17/04 
 Geen school

Zondag 30/04
 Vormsel

mei 2017
Maandag 01/05 
 Geen school

Woensdag 10/05
 Zwemmen 1ste kleuter

Zaterdag 20/05
 Openklasdag 1ste kleuter

Dinsdag 23/05
 Medisch schooltoezicht 
 1ste kleuter

Donderdag 25/05
 Eerste communie
 Geen school

Vrijdag 26/05
 Geen school

Woensdag 31/05
 Medisch schooltoezicht 
 2de kleuter

juni 2017
Pinkstermaandag 05/06 
 Geen school

Zondag 11/06
 Dankviering Vormsel

Vrijdag 16/06
 Rollebolle 
 2de en 3de kleuter

Maandag 26/06
 Schoolreis 2de kleuter 
 t/m 2de leerjaar

Vrijdag 30/06
 Viering einde schooljaar

AGENDA

contact

op zaterdag 4 februari was er naar jaarlijkse gewoonte ons 
schoolfeest. dit jaar kozen we het thema “de zolderbrigade”

zie ook ons klaverblad in kleur 
op de schoolwebsite!

schatten op zolder!

Zoals beloofd werd het ganse optreden gefilmd en werden 
ook heel wat foto’s getrokken. Deze kan je terugvinden op 
onze Facebookpagina en website. 
Wie graag de bestanden in hoge resolutie wil, mag een 
geheugenstick van minstens 12GB meegeven naar school 
in een gesloten envelop met de naam van het kind vermeld. 
We bezorgen die dan zo spoedig mogelijk terug.

“ Twee zusjes mochten op bezoek bij hun oma en opa. 
Helaas was er bij oma en opa geen wifi, wat nu gedaan?! 
De zolder was de ideale plek om te gaan snuisteren, te 
spelen of herinneringen op te halen. ”
Bedankt aan onze acteur en actrices: juf Nadine, meester 
Ismaël, Marta en Céleste. Jullie deden het fantastisch. 
Ook een grote dankjewel aan ons ganse team, het werd 
een prachtig optreden. We willen ook ons oudercomité 
bedanken. Zonder jullie zouden we nooit zo’n evenement 
kunnen organiseren. 

Joke Dejonghe, directeur



HET KLAVERBLADHET KLAVERBLADHET KLAVERBLAD

2

EDITORIAAL

goed gelezen!

IN DE KIJKER

UIT HET KINDERPARLEMENT

We hebben twee nieuwe vriendjes op school: Pluisje 
en Zwartje. De nieuwe bewoners kregen een plekje 
bij de bureau van juf Joke. Ze worden verzorgd door de 
leerlingen van het zesde leerjaar: eten en water geven, 

De papa van Manon en Jérôme Förster schonk de school 
20 kleine lederen ballen. Zo werd ook het project ‘Kloen 
Sporzila’ ondersteund. De VZW Kloen wil met die ballen 
een lach op het gezicht toveren van zowel het zieke als 
het gezonde kind. Hier alvast veel lachende gezichten! 
Bedankt! Misschien een ideetje om een trefbaltornooi te 
organiseren...

LA

AT 
VREDE DE WERELD OVERNEMEN

Op donderdag 30 maart komt de nieuwe bisschop Lode Aerts op bezoek naar de 
scholengemeenschap. Aan alle leerlingen uit het zesde leerjaar werd gevraagd om 
een foto met boodschap te maken om als verwelkoming te geven. We hopen dat deze 
boodschap ooit werkelijkheid wordt.

het kooitje verversen, 
enz...
De konijntjes zijn 
een grote troost voor 
kindjes met verdriet 
of die het even wat 
moeilijker hebben. 

Het is ongelooflijk hoe 
vlug het jaar voorbij-
vliegt. De dagen worden 
langer en de zon doet 
hard haar best om alles 
wat op te warmen. We 
gaan een fijn derde tri-
mester tegemoet! 

Na de paasvakantie 
starten we doorheen de 
ganse lagere school met 
tutorlezen. De kinderen 
van het 4de, 5de en 6de 
leerjaar zullen elke week 
25 minuten de kinderen 
van het 1ste, 2de en 3de 
leerjaar ondersteunen 
en begeleiden tijdens het 
lezen. 

Ook trekken we in elke 
klas tweemaal een kwar-
tiertje uit per week om in 
te zetten op lezen,  niet 
enkel technisch lezen 
maar zeker ook begrij-
pend lezen is een belang-
rijke vaardigheid die we 
allen dagelijks gebruiken. 

Maar eerst mogen we 
van een welverdiende 
paasvakantie genieten! 

Joke Dejonghe,
directeur
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PEUTER & EERSTE KLEUTER

de lente is in De klas!
Ook al was de lente nog niet officieel begonnen, 
toch lieten we de lente binnen komen in onze klas. 

SPORT

samenspel en plezier

De kleuters kozen zelf 
welke zaden/bollen ze 
wilden zaaien en planten 
in hun tuintje. En om niet 
te vergeten wat we hadden 
gezaaid, maakten we nog 
naambordjes en een bij als 
versiering. Ondertussen 
zijn onze zaden al goed 
opgekomen. Nu moeten we 
nog even wachten vooraleer 
de bloemen tevoorschijn 
komen. Spannend…

Veerle Verschaeve en 
Virginie Camerlycnk, 
kleuterjuffen 1PA en 1KA

In het tweede trimester stonden netbal, dans en voetbal 
op het programma. Voor elk wat wils dus. Telkens 
stond samenspel en plezier beleven centraal! We zagen 
alleen maar lachende gezichtjes. Heel fijn dus om met 
hen op stap te gaan! Na de paasvakantie hebben we ons 
trefbaltornooi waarvoor we binnenkort gaan starten met 
de trainingen...                       Juf LO, Lies Demeersseman

Overal kon je bloemen zien: zowel echte als valse bloemen 
geknutseld door de kleuters. Maar het belangrijkste was 
het tuintje dat de kleuters zelf hebben gemaakt voor in 
de klas. Van een gewone zaaibak maakten we een kleine 
tuin: eerst werd de bak gevuld met aarde, daarna hebben 
we de bak verdeeld in 4 stukken door steentjes in een 
lange rij te leggen.
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TWEEDE KLEUTER

DERDE KLEUTER

veel plezier met een echt knuffeldier

op zoek naar dinosaurussen
We zijn met de kleuters via de teletijdmachine terug 
gegaan naar het tijdperk van de dinosaurussen.

Spinosaurus, Brachiusaurus, Diplodocus en T-Rex 
zijn voor ons geen vreemde wezens meer.
De kleuters konden ook als archeoloog aan het werk en 
met hun borsteltje botten opgraven en het skelet van een 
dino terug reconstrueren. 
Tenslotte gingen we op nog dinojacht en vonden er een...

Sandy Grison, kleuterjuf 3KA

Onze schoolkonijntjes, Pluisje en Zwartje, kwamen 
op bezoek in onze klas. We hebben er heel goed 
voor gezorgd en daarbij hoorde het schoonmaken 
van de kooi. De cavia’s van Laura mochten ook eens 
komen logeren. Zo hebben ze nu ook een naam: Rox 
en Siepie. 

Iedereen bracht ook eens zijn huisdierknuffel 
mee naar school waarmee we konden turnen. We 
bouwden hokjes in de klas voor ons diertje en we 
maakten een heus dierenwinkeltje. Ze mochten 
mee op stap naar buiten waar we nog hokjes in 
krijt hebben getekend.

Sigrid Huyghe, kleuterjuf 2KA Wat was het fijn om zelf eens konijn te zijn...
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EERSTE LEERJAAR

TWEEDE LEERJAAR

spannende handen!

groepen, boeken en snoepen... 

snoeptaart!

Tussen de krokus- en de paasvakantie zijn we gaan voorlezen in de kleuterklassen. Elke week bracht onze juf Tine 
een ‘grote koffer’ voorleesboeken mee van de bib waaruit we ons favoriete boek mochten kiezen. Mits wat oefenen in 
de klas, konden we voorlezen voor de kleuters. Na het lezen van het verhaaltje stelden we enkele vraagjes. Zo wisten 
we of ze goed hadden geluisterd hadden. We waren precies echte kleine “meestertjes en jufjes”.

In de klas wordt vaak in groepjes gewerkt. 
Onze juf geeft ‘s morgens uitleg en maakt 
de moeilijkste oefeningen met ons samen.
We verdelen ons in groepjes en als het 
wekkertje ‘TRING’ rinkelt, dan schuiven 
we door. Zo leerden we partnerdictee, 
winkeltje spelen (betalen en teruggeven), 
techniekhoek, rekenen, begrijpend lezen, 
iets planten,...  Dit is bereleuk!  
Juf Muriël helpt graag een handje mee op 
donderdag. Dankjewel hiervoor!

Tine Deruytter, leerkracht 2LA

Op 14 februari konden we smullen 
van een snoeptaart. Juf Tine had die 
gewonnen en die helemaal alleen 
opeten was geen goed idee :-)

In het eerste leerjaar maakten we kennis met 
de inpakkunst van Christo. Raar toch wat hij 
allemaal doet! Na enkele voorbeelden te hebben 
bekeken, was het onze beurt om ons in te leven 
in de rol van kunstenaar. We mochten bij elkaar 
onze eigen handen gaan inpakken. Dit deden we 
met papier, rekkertjes, touwtjes, ... 
Daarna moesten we ons resultaat op papier 
tekenen. Dit is natuurlijk niet makkelijk als 
we maar één hand hebben om te gebruiken! 
Hieronder een aantal sfeerfoto’s.                              
                             Jolien D’Hu, leerkracht 1LA
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DERDE LEERJAAR

VIERDE LEERJAAR

TERUG IN DE TIJD VAN WO I

“HET KLAVERSTEELTJE”... LAAT DE PERSEN ROLLEN!

In het kader van ons thema “Terug in de tijd” brachten 
we een bezoek aan de IJzertoren in Diksmuide. Deze 
84-meter hoge toren konden we al van ver opmerken 
maar pas als we ervoor stonden zagen we hoe 
indrukwekkend die wel is. 

De lift bracht ons 
razendsnel naar boven 
en na het panoramisch 
uitzicht daalden we 
de toren verdiep na 
verdiep af. Op elke 
verdiep valt er wel iets 
te beleven. Er waren o.a. 
voorwerpen die ons terug 
in de tijd van de Eerste 
Wereldoorlog brachten. 
De slagzin ‘Nooit Meer 
Oorlog’ werd na dit 
bezoek door ons allemaal 
onderschreven.

Nadine Lams, 
leerkracht 3LA

In de klas probeerden de leerlingen via een 
tafelspel zich in te leven in de tijd van deze 
gruwelijke wereldoorlog.

Afgelopen periode dompelden we ons onder in de wereld 
van de kranten. We leerden hoe een krant gemaakt 
wordt, wie eraan meewerkt, hoe de pers aan hun artikels 
komt,... Het was zeer interessant om hier meer over te 
weten.

We besloten toen dat we het niet zouden laten bij ‘leren’, 
maar dat we ook wat gingen ‘doen’. Een eigen krant 
maken leek ons toen een superleuk idee.

Op het internet vonden we een geweldige site om een 
krantenpagina mee te maken. Na wat ideeën te hebben 
verzameld, konden we in groepjes of alleen aan de slag.

We doopten onze krant met de naam ‘Het Klaversteeltje’. 
Het leek ons een leuke knipoog naar deze krant.

Ben je ook benieuwd welke artikels erin zullen staan? We 
kunnen al verklappen dat er veel nieuws van op school in 
staat en dat er leuke strips en spelletjes in zullen komen

Ismaël Faes, leerkracht 4LA
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VIJFDE LEERJAAR

ZESDE LEERJAAR

content om zoveel talent!

de zesdes “geevn’ Goaze!”

‘Ik heb een held ontmoet’ was de titel van de voorstelling, 
die we op 24 januari bekeken in de Ghybe. De acteur en 
z’n marionet vertelden over jeugdherinneringen uit de 
tijd van de Eerste Wereldoorlog. Met grote ogen keken en 
luisterden we naar het spektakel. Wat later verkleedden 
we ons zelf in een marionet op het schoolfeest. Echt fijn 
om samen naar zo’n gebeurtenis toe te leven! 

We leerden een nieuwe werkvorm kennen tijdens de 
lessen Nederlands: forumlezen. De leerlingen werden in 
groepjes verdeeld en moesten een leestekst samen lezen, 
bespreken en voorstellen aan de klasgenootjes. Daarbij 
mocht extra informatie gezocht worden. Achteraf werden 
de luisteraars uitgedaagd met een korte quiz. 
In de Franse les was het tijd voor een… modeshow! 
Bienvenue, Mesdames et Messieurs au défilé de mode de 
“Planète Soleil”.  De kinderen kozen zelf de kleren die ze 
wilden dragen. Iedereen mocht 1 keer modeshow ‘lopen’ 
en 1 keer een klasgenootje bespreken. Per groepje maakte 
één leerling een korte inleiding voor de modeshow. En het 
mag gezegd worden: “We zitten met heel wat talent!”

Ilina Verhaeghe, leerkracht 5LA

2017 is in het zesde leer-
jaar goed begonnen. De 
leerlingen kregen er een 
juf bij; Hanne kwam terug 
en zo hebben ze nu 2 juffen, 
luxe! 

We zijn volop bezig met 
de voorbereiding op het 
middelbaar. Over enkele 
maanden verlaten de leer-
lingen hun vertrouwde 
schoolomgeving en trekken 
ze de wijde wereld in. Met 
enthousiasme maar ook 
met wat angsten beginnen 
de leerlingen stilaan een 
beslissing te nemen. Welke 
school past het best bij 
mij? Welke richting zal 
ik uitgaan? Ja, het houdt 
hen en de leerkrachten wel 
bezig.
 
Na de welverdiende krokus-
vakantie trokken we samen 

met het derde, vierde en 
vijfde leerjaar naar een 
voorstelling van Jeugd en 
Muziek. We leerden daar 
actief kennismaken met 
allerlei exotische instru-
menten. We vonden het 
allemaal heel leerrijk en 
leuk.

Ondertussen zijn de 
proeven voorbij en staat 
de paasvakantie voor de 
deur. Na de deze vakantie 
tellen de meeste af naar 
hun Vormsel en natuurlijk 
naar het einde van het 
schooljaar.
Nog eventjes ‘goaze 
geevn’ en dan op naar het 
middelbaar!

Serafien De Smet 
en Hanne Durnez 
leerkrachten 6LA

De leerlingen hebben hun uiterste best 
gedaan op het schoolfeest. Het was voor 
hen een echte uitdaging, juf Hanne 
kwam met het idee en de leerlingen 
hebben hun er eigen ding van 
gemaakt. Het werd een knap 
staaltje dans- en acteerwerk. 

Ze maakten 
de juffen trots! 
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DE OUDERVERENIGING

Vrolijk Paasfeest
en prettige vakantie!

In dit kruiswoordraadsel vind je enkele voorbeelden van wat we als 
oudervereniging kunnen betekenen voor de school en onze kinderen. 
Wie interesse heeft om ons enthousiaste team aan te vullen, kan mailen 
naar ouders.klavertje3@outlook.be!

01. Waarmee komen leerkrachten en leden van de  
 oudervereniging deur aan deur begin december?
02. Waar kun je onze enthousiaste oudervereniging  
 vinden tijdens het tweede weekend van september?
03. Wat kunnen de kinderen van onze school inkleuren  
 en uithangen begin oktober? Ze kunnen er zelfs een  
 mooie prijs mee winnen!
04. Welke creatieveling ontwerpt dit mooie Klaverblad? 
05. Dankzij een bijdrage van de oudervereniging kunnen
 de kinderen van de 3de kleuterklas 2 keer gaan … 
06. Leerkrachten en leerlingen staken het schoolfeest  
 dit jaar weer prachtig in elkaar! Het thema was 
 “De …-brigade”.
07. Wat is de voornaam van de mannelijke voorzitter  
 van de oudervereniging?
08. Wat is de familienaam van de directrice van onze  
 school? Ze heeft haar tweede trimester met glans  
 doorstaan! 
09. Wat is de voornaam van de vrouwelijke voorzitter  
 van de oudervereniging?
10. Hoe heten we de dag waarop we samen de handen  
 uit de mouwen steken om de school op te ruimen 
 en de tuin onder handen te nemen?
11.  In de … Deberghstraat wordt momenteel gewerkt.  
 Daarom is de schoolingang is even verhuisd zodat 
 de veiligheid van onze kinderen gewaarborgd blijft.
12. Begin oktober kan iedereen naar de Sceure komen  
 om te smullen van …!
13. Onze oudervereniging houdt regelmatig een … 
 Hier bespreken we inkomsten en uitgaven, 
 plannen we activiteiten en klusdagen, … 

Als je alles juist hebt ingevuld, lees je in het vet omrande kader de oplossing van dit raadsel.
Dien onderstaand antwoordstrookje in op school vóór dinsdag 18 april 2017. 
Uit de juiste antwoorden worden drie winnaars geloot (één antwoordstrookje per gezin).

Naam (oudste kind op school):         Klas: 

Antwoord:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

kruiswoordraadsel wedstrijd

antwoordstrook


