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Wat gebeurt daar aan de schoolpoort?  
 
Zoveel bellen, trommels, toeters en daarbij alle juffen en meesters in FLUO.  
 
WAT EEN VERWELKOMING!  
 
 
Het startsein van onze mobiliteit fluoactie :  
 
 
Laat je zien … nu en overal… met een fluohesje aan. 
 
 
 
Tijdens deze donkere winterdagen tot de krokusvakantie moet 
iedereen OPVALLEN in het verkeer.  
Door het dragen van een fluohesje neemt onze school deel aan deze actie.  
De leerlingen kunnen een spaarkaart met tien Sam de slang stickers verdienen.  
Er zijn tien onaangekondigde “prikacties”.  
 
Heb je een fluohesje aan, dan komt er een slang op je kaartje te staan!  
 
Wie zijn kaart helemaal vol krijgt, kan een leuke beloning verdienen. 
 
Tot nu toe is het echt al een super fluoactie. De hesjes worden elke dag goed gedragen!  
 
 

Denk eraan:  

Met fluo aan ,  

ziet men je beter staan.  

Wij gaan er met de hele school tegenaan.  

 
 
Veiligheid en zichtbaarheid,  
is de verantwoordelijkheid van elke weggebruiker!  
 
DOE ZO VOORT !! 

De vlaaienslag van de ouderraad een enorm 
succes was!  

Er werden 1180 lekkere vlaaien verkocht.    
 

Hartelijk dank aan iedereen! 
 

 



Sint op bezoek in de Engelselei ! 

 

Na heel wat slapeloze nachten was het eindelijk zover…  

Sinterklaas was weer in het land!  

Samen met zijn Zwarte Pieten bracht hij een bezoek aan onze school. 

Toch kregen de kleuters en de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar enkele dagen daarvoor al 

bezoek van één van de Zwarte Pieten.  

Tijdens zijn bezoek vorig jaar is hij verliefd geworden op juf Nadia. Zo vertelde hij in een brief 

aan de kinderen.  

Hij vroeg hun hulp om bloemen, hartjes, vlinders,… te knutselen. Met deze knutselwerkjes 

probeerde hij nog voor Sinterklaas op school was aangekomen, het hart van juf Nadia te 

veroveren.  

 

Van zodra Sinterklaas de school binnenstapte, was er geen tijd meer voor de verliefde kuren 

van deze Zwarte Piet.  

Er moesten namelijk heel wat leuke cadeautjes uitgepakt worden en de zakken van de 

Zwarte Pieten zaten vol snoep dat nog uitgedeeld moest worden.  

 

 

 

Het was een onvergetelijke dag en we kijken allemaal uit naar volgend jaar!

 

 

 



 

LIEVE SINT EN PIET KWAMEN OP DE HOEVENSEBAAN !!! 

Op 30 november, een ijskoude ochtend, stonden we met z’n allen op de speelplaats te 

wachten op die lieve Goede Sint en Piet. Met bonzende hartjes en kriebelende buiken zongen 

we de lievelingsliedjes van de Sint. 

Het wachten duurde lang…plots hoorden we de ziekenwagen met luide sirenes in de richting 

van onze school komen. In volle vaart kwam de ziekenwagen de speelplaats op gereden met 

de Sint vooraan!!!...zonder Piet… 

De Sint vertelde dat er vannacht iets ernstigs was gebeurd in één van onze klassen. Er was 

een Piet gekwetst geraakt…hij had wel 20 tenen gebroken!!  

De ambulanciers verzorgden Piet met een stevig verband en brachten hem buiten op de 

brancard. Eind goed al goed!  

Na dit avontuur gingen Sint en Piet naar de verschillende klasjes en brachten ook een 

bezoekje aan de crèche. Dit jaar was iedereen heel braaf geweest want Sint verwende alle 

kleuters van klein naar groot met zakken vol speelgoed, snoepjes, koekjes, mandarijnen en 

speculaas. 

 

 

        

  

 

 



 

 

 

 

   

 

                                                         

 

DANK JE WEL LIEVE SINT EN PIET.  

DANK JE WEL LIEVE AMBULANCIERS OM SINT EN PIET TE HELPEN!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dinsdag 18 oktober  
We vertrokken met de bus richting Oostduinkerke. 
We laadden de bus uit en het was tijd om ons lunchpakket boven te halen. 
Daarna gingen we naar onze kamers om ons bedje op te maken en onze koffers uit te 
pakken. Op het strand bouwden we nog mooie zandkastelen ! 
Om de dag af te sluiten, speelden we een leuk piratenspel aan het hotel. 

woensdag 19 oktober 
Toen we goed (?) uitgeslapen waren, gingen we op stap met de garnaalvisser. 
Daarna deden we iets rond poëzie. 
Dan was het douchetijd !  
 
donderdag 20 oktober  
We hebben met de strandgids nieuwe schelpen ontdekt !  
Ook was het tijd om te gaan zwemmen in Sunparks. 
De laatste avond speelden we nog een piratenquiz. 

 

 
 



 

vrijdag 21 oktober  

Tijd om de koffers in te pakken ! 

Daarna speelden we een leuk duinenspel met meester Klaas. 

Toen was het tijd om naar huis te gaan en een dutje te doen in de bus !  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Geschreven door : Luca De Meirleir, Olivia Zwaans en Sienna de Jong. 

 



Vanaf 11 januari 2017 start de gemeente Kapellen met 

een speelbabbel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

   WANNEER?   

Elke woensdag van 9.30-11.30u (behalve tijdens 

schoolvakanties) ben je welkom. 

Je kiest zelf of je elke week komt, 1 keer per maand,  

de hele voormiddag of slechts een uurtje. 

            WIE? 

              Kinderen van 0-3 jaar samen met een   

volwassene (ouder, grootouder, tante,...)     

   AANBOD? 

Een leuke speelruimte voor de kinderen en een warm onthaal 

met een kopje koffie of thee voor de volwassenen. Een 

bezoekje is gratis, Inschrijven vooraf niet nodig! 

                                       

                                                                          WAAR?             

        BKO ‘t Egeltje 

Antwerpsesteenweg 146, Kapellen 

 

  

  

  

MEER INFO BIJ: 

Gezinsdienst Kapellen  

telefoon 03 660 67 43 

speelbabbel@kapellen.be 

www.kapellen.be 

Je kan er elkaar ontmoeten en 

ervaringen uitwisselen. Baby’s en 

peuters kunnen er spelen en hun 

sociale vaardigheden trainen.  

mailto:speelbabbel@kapellen.be


 

Beste ouders,  

Beste leerlingen, 

 

 

 

 

In onze basisschool wordt er door iedereen veel tijd en energie gestoken in een goede 

zorgwerking. Onze leerlingen verdienen dat, daar gaan we voor op Klavertje Vier. 

Heeft uw kind meer tijd nodig voor sommige taken of toetsen? 

Heeft uw kind meer begeleiding nodig? 

Heeft uw kind extra hulpmiddelen nodig voor het oplossen van taken en toetsen? 

Heeft uw kind nood aan een stapje terug om enkele inzichten beter te laten verankeren? 

Al deze zorgen worden dagelijks gerealiseerd door de klasleerkracht en de zorgjuf. 

Er zijn ook heel wat leerlingen die in de klas uitbreidingsoefeningen krijgen op taal- en/of 

rekenniveau. Maar sommige leerlingen, om welke reden ook, hebben behoefte aan iets meer 

uitdaging. Daarom zijn we enkele weken geleden gestart met het vormen van 2 groepjes 

leerlingen uit het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar om aan hun zorgvraag ook te voldoen. Het 

2de, 3de en 4de leerjaar vormen een groep en het 5de en 6de leerjaar vormen ook een groep. 

Deze groep is samengesteld in overleg met de klas- en zorgjuf. Naar de toekomst toe kan het 

best zijn dat hier enkele leerlingen bijkomen of wegvallen. Dit zal steeds gebeuren in overleg 

met de leerling. 

Op deze manier proberen we onze kwaliteitswerking nog te versterken. 

Het kangoeroeteam. 

 

 

Neem een kijkje op de vernieuwde website!           www.bk4.be 

De website is nog niet volledig in orde maar verschillende ouders en leerkrachten waren 

vragende partij om de vernieuwde website toch al online te zetten zodat er terug foto’s 

kunnen bekeken worden. De komende dagen en weken zal de website verder aangevuld 

worden met de nodige documentatie en informatie.  

 

De website is ook perfect te bekijken op een tablet of smartphone. 

Onze dank gaat uit naar Birger Eelen (lid van de ouderraad) voor het ontwerpen van deze 

fantastische website. Dank voor de vele avonden waarop hij de directie heeft begeleid. 

Veel surfplezier! 



 

  

De hotdagactie werd ook dit jaar een groot succes.  

Meer dan 400 hotdogs werden door de kinderen van het 5de leerjaar 

klaargemaakt. Groot en klein hebben er heerlijk van kunnen smullen. 

Met dit geld koopt het Rotonde (Sterrenhuis) leuke muziekinstrumentjes 

aan.  

     

De kinderen van het 5de werden in Rotonde met open armen ontvangen 

en hebben er een schitterende rondleiding gekregen.     

           

            

Bedankt voor jullie steun! 



Thema’s januari van de kleuterschool 

EL Julesklassen 9 januari 2017 t/m 13 januari 2017 ‘Licht en donker’ 

   16 januari 2017 t/m 20 januari 2017 ‘Winter: Brrr, wat is het koud’ 
23 januari 2017 t/m 27 januari 2017 ‘Winter: sneeuw, ijs, dieren in de winter’  

   30 januari 2017 t/m 3 februari 2017 ‘’Op bezoek bij de dokter’ 

 
EL leefgroepen 1, 2 en 5  9 januari 2017 t/m 13 januari 2017 ‘Het lichaam’ 

    16 januari 2017 t/m 27 januari 2017 ‘Het weer’ 
23 januari 2017 t/m 10 februari 2017 ‘Held op sokken’ 

 

EL Leefgroep  3 9 januari 2017 t/m 11 januari 2017 ‘Winterslaap’ 

   12 januari 2017 t/m 19 januari 2017 ‘Bakker’ 
20 januari 2017 t/m 27 januari 2017 ‘Grootouders: Oma en Opa’  

   30 januari 2017 t/m 1 februari 2017 ‘Feesten’ 

 

EL Leefgroep 4 9 januari 2017 t/m 11 januari 2017 ‘Winterslaap - vleermuizen’ 

   12 januari 2017 t/m 18 januari 2017 ‘Bakker’ 
19 januari 2017 t/m 25 januari 2017 ‘Koud / warm’  

   26 januari 2017 t/m 27 januari 2017 ‘Grootouders’ 

   30 januari 2017 t/m 1 februari 2017 ‘Feest’ 

 

HB Julesklas  9 januari 2017 t/m 20 januari 2017 ‘Lars, de kleine ijsbeer’ 

   23 januari 2017 t/m 3 februari 2017 ‘Jules heeft rode vlekjes’ 

 

HB Leefgroep 1 9 januari 2017 t/m 18 januari 2017 ‘Lars, de kleine ijsbeer’ 

   19 januari 2017 t/m 25 januari 2017 ‘De kleine grote kunstenaar’ 
26 januari 2017 t/m 3 februari 2017 ‘Gevoelens’  

 

 

     

 

Info 

Heel wat ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming in de kosten van 

schooluitstappen en openluchtklassen, zoals de zee- en de bosklassen. 

De voorwaarden kunnen verschillend zijn per ziekenfonds. 

Vaak stellen zij hiervoor documenten ter beschikking op de website of je kan die 

bekomen in het kantoor van de mutualiteit. Deze mag je bezorgen aan de 

klasjuf/meester. 

De school zal deze documenten invullen nadat de kosten werden betaald aan de 

school. 

 

 



Maandkalender januari 

ZO 1  

MA 2 KERSTVAKANTIE 

DI 3 KERSTVAKANTIE 

WO 4 KERSTVAKANTIE 

DO 5 KERSTVAKANTIE 

VR 6 KERSTVAKANTIE 

ZA 7  

ZO 8  

MA 9  

DI 10  

WO 11  

DO 12 
1ste leerjaar theater ‘TriangelTrio – De voelmachine’ 10.45 uur 
2de leerjaar theater ‘TriangelTrio – De voelmachine’ 14.00 uur  

VR 13 2de leerjaar uitstap ‘MAS Antwerpen’ 

ZA 14  

ZO 15  

MA 16  

DI 17 Start watergewenning 5-jarigen KS 

WO 18  

DO 19  

VR 20  

ZA 21 Basketbaltornooi + Trefbal 13.30u – 16.00u 

ZO 22  

MA 23 Proefwerken 3de graad 

DI 24 2de lj Verkeerslessen ism Politie 14.40 – 15.30 uur 

WO 25  

DO 26  

VR 27 
Grootoudersfeest Engelselei 9.30 uur 
2de leerjaar bezoek Bibliotheek 10.45 uur 

ZA 28 Winterfeest Ouderraad Engelselei 10.30 uur 

ZO 29  

MA 30 Muzeweek 6de leerjaar 

DI 31 
Watergewenning 5-jarigen 
Leefgroepen EL theater ‘Anna’s steen – streep’ 14.00 uur 
2de leerjaar uitstap bezoek Klina rondleiding 

 

Info vanuit BKO ‘t Egeltje 
Op maandag 16 januari 2016 is er géén naschoolse opvang.  

Wegens een nieuwjaarsreceptie. 

 



Maandkalender februari 

WO 1  

DO 2 
4de lj Film ‘Het geheim’ – 9.00u 
Voorstelling muzeweek – 20.00u 

VR 3 
1ste lj uitstap naar Zoo Antwerpen 
Rapport 5de en 6de leerjaar 

ZA 4  

ZO 5  

MA 6 Lokale verlofdag, geen school vandaag 

DI 7  

WO 8 5de en 6de lj theater ‘Ule – Ik was 14 in 1914’ 10.00 uur 

DO 9 2A naar Steen Antwerpen voor tijdsklasdag 

VR 10 Kindergemeenteraad 10.00 uur – 12.00 uur 

ZA 11  

ZO 12  

MA 13  

DI 14 Watergewenning 5-jarigen 

WO 15 Opendeurtje instapklasjes EL en HB 9.00 uur – 10.00 uur 

DO 16 
4de lj uitstap Gallo-romeins museum met bus,vertrek 8.30 uur 
2B naar Steen Antwerpen voor tijdsklasdag  
Info avond 6de lj ‘Op stap naar het sec onderwijs’ 20.00 uur 

VR 17 2de lj bezoek bibliotheek 10.45 uur – 11.15 uur 

ZA 18  

ZO 19  

MA 20 Schoolraad – 19.00u 

DI 21  

WO 22 Carnaval op HB 

DO 23 Rapport 1ste tot 4de leerjaar 

VR 24 Carnaval op El en PVDH 

ZA 25  

ZO 26  

MA 27 Krokusvakantie 

DI 28 Krokusvakantie 

 

Info 

 

      Maandag 6 februari 2017 

      Lokale vrije dag 

 

 



Belangrijke data 

 27/02 krokusvakantie tot en met 03/03 

 13/05 schoolfeest 

 15/05 lokale verlofdag 

 20/05 1ste communie 

 24/05 pedagogische studiedag (lln hebben geen school) 

 25/05 O.H.Hemelvaart 

 26/05 Brugdag 

 27/05 Vormsel 

 05/06 Pinkstermaandag 

 26/06 eindejaar klassen 6de leerjaar 

 30/06 09.00 uur eucharistieviering 1ste - 6de leerjaar 

 

 

Een leuk berichtje van Thanatcha Chantasai uit 4A  

Zij heeft op zaterdag 29 oktober 2016 deelgenomen aan de ‘Waterpoort Cup’, Kyokushin 

Karate. Zij heeft daar alle drie de kampen gewonnen in haar categorie! 

Dit is een internationaal karate kampioenschap voor iedereen vanaf 8 jaar. Deelnemers 

komen uit onder andere Zweden, Zwitserland, Denemarken, Spanje, Groot-Brittanië, 

Frankrijk, Litouwen, België en Nederland. 

Op zaterdag 12 november 2016 behaalde Thanatcha de vierde plaats op de Belgische 

kampioenschappen karate. En op zondag 11 december 2016 behaalde zij tweede plaats op 

het Nederlandse kampioenschap.  

Knap Thanatcha! 

 

     

 

 



 

 

Beste ouders, 

Beste leerlingen, 

 

 

Laat een klein lichtje uit liefde branden… 

Voor alle mensen waar ze ook zijn… 

Schenk alle mensen jouw goede wensen… 

Ja, dan zal het Kerstmis in jouw hartje zijn. 

 

Wij wensen jullie een Kerstmis, 

heel bijzonder en een gelukkig 2017 

met steeds weer een nieuw wonder! 

 

 

 

 

Wij bedanken jullie voor het vertrouwen in onze school en bouwen ze graag 

verder uit in een bruisend 2017! 

 

 



 

uw kind, 

onze zorg. 


