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Beste ouders, 

Beste leerlingen en kleuters, 

 

 

Graag willen we alle nieuwkomers en hun ouders welkom heten en  

we zijn reuzeblij dat onze kleuters en leerlingen die al langer op school zijn,  

terug voor onze school hebben gekozen. 

Het nieuwe schooljaar 2016-2017 is alweer enkele weken begonnen,  

de prachtige en ontspannende vakantiemaanden zijn voorbij.  

Maar aan de gezichten, het enthousiasme en de vrolijkheid te zien,  

waren heel veel kinderen blij, fier en trots om er een fantastisch schooljaar  

van te maken. Ook al de leerkrachten gaan weer een heel fijn schooljaar  

organiseren met leerrijke schooluitstappen. 

De startdag van 30 augustus, het koffiemoment op 1 september en  

de ouderavonden waren een succes. Wij willen jullie uitdrukkelijk danken  

voor het engagement, jullie betrokkenheid. Het geeft aan onze basisschool  

een geweldig gevoel en een unieke uitstraling. 

 

 

Philip Vanderhoven 

Directeur basisschool Klavertje Vier 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoevensebaan 
Dit schooljaar begonnen we op een donderdag. Die dag gebruikten we om de klas en de 

afspraken te leren kennen. Het was een rustige en goede start. 

Vrijdag vlogen we er met alle klassen in, we wilden iets anders doen dan anders, de dag een 

beetje speciaal maken. Daarom besloten we om een “Vlaamse kermis” te organiseren met 

alle klassen en een paar helpende handen van vrijwilligers. 

We verdeelden de kleuters in 6 groepen. De nieuwe starters van de Julesklas werden zo 

verdeeld dat broertjes en zusjes samen zaten. Elke groep kreeg een begeleider en we 

konden starten. 

De kleuters konden zich uitleven bij de volgende spelletjes: bowlingen, sjoelbakken, een 

fietsparcours, eendjes vissen, een parcours met loopklossen en ringwerpen. 

Kijk en geniet mee ! 

         

 

         



Julesklas 1 Engelselei 

Het schooljaar is weer heel fijn gestart! Samen met zes flinke meisjes en negen flinke jongens 

vormen wij een toffe groep in het klasje van juf Kim. 

Deze week leerden we over ons lichaam. Wat kunnen we veel met ons lichaam! 

Zo is het super fijn om met heel ons lichaam te dansen!  We hebben ook een leuk liedje 

geleerd over onze vingertjes, waar je goed mee kan kriebelen en we leerden een versje over 

ons gezicht. In de spiegel kan je kijken hoe je gezicht er uit ziet. Zo hebben we hard moeten 

lachen, want je kan echt gekke bekke trekken met je gezicht.                                                                                                                                    

Wist je dat je ook heel veel kan doen met je gezicht! Je kan ermee zien, horen, ruiken, 

proeven, praten en nog zoveel meer! 

                  

Verder hebben we leuke boekjes over ons lichaam gelezen, hebben we gezien hoe groot we 

al zijn en hebben we relaxatieoefeningen gedaan met ons lichaam. Wij hebben er alvast van 

genoten! 

                                                                                    

Dikke zoenen van de kapoenen van juf Kim! 

Ik weet al goed waar 

de oren, de ogen, de 

neus en ons mondje 

moeten 
Ik geef Juleske 

leuke kleertjes 

 

Onze werkjes! 



Jules 2 Engelselei 

September, … terug naar school! Maar voor sommigen ook de eerste keer naar school. 

Kleine kindjes worden groot en zetten dan ook een grote stap. Hier en daar vloeit er een 

traan, maar die zijn heel snel weggetoverd. 

Het startschot werd gegeven met het thema ‘kom erbij’. We zien oude vriendjes terug en 

maken er nieuwe, want in onze Jules-klasjes zijn we allemaal vriendjes van elkaar en van 

Jules natuurlijk!  

Iedereen krijgt zijn eigen kenteken, in het begin moeilijk om te onthouden, maar na wat 

spelletjes kennen we ze al heel goed. We leren opruimen zoals het hoort en zijn hier 

ondertussen al super goed in, dikke duimen voor iedereen! 

We leren over onze boekentas, hoe ziet die eruit? Wat zit er allemaal in? We mochten er ook 

zelf een versieren, aan de slag met scharen, lijm en snipppers. 

Ons tweede thema zijn we zelf! ‘Ik ben geweldig! (mijn lichaam)’ We leren over jongens en 

meisjes, over onze handen, benen, buik, … hoofd, schouders, knie en teen… en we hebben 

een navel!?? 

Er is een echte groeimeter in de klas. ‘Zo groot ben ik al!’  

We wassen Jules en de andere poppen terwijl we uit volle borst zingen. 

        

Onze juf tekent rond ons lichaam, op papier en met krijt op de speelplaats, dit kleuren we in.  

Inderdaad we zijn echt al groot!  

        

Na twee weken zijn we al goed gewend aan de verschillende speelhoeken in onze klas, aan 

onze juf en de dagindeling. ‘Na het koekje, spelen we nog buiten en dan komen de mama’s en 

de papa’s! En morgen? … komen we graag terug spelen, zingen, dansen, schilderen, knippen, 

plakken, … met onze vriend Jules!’  

Juf Karen 



Thema’s oktober van de kleuterschool 

 

EL Julesklassen  3 t/m 7 oktober ‘Fotograaf’ 

10 t/m 21  ‘In het grote bos’ 

    24 t/m 28  ‘Ik mis je’ 

 

EL leefgroepen 1,2 en 5  3  t/m 7 oktober ‘Fotograaf’ 

    10 t/m 21 oktober ‘In het bos’ 

    24 t/m 28 oktober ‘De barmhartige Samaritaan’ 

 

EL Leefgroep 3 en 4 6 t/m 12 oktober ‘Paddenstoelen’  

    13 t/m 19 oktober ‘In het bos’ 

    20 t/m 28 oktober ‘De barmhartige Samaritaan’ 

 

HB Jules + Leefgroep 2  3 t/m 7 oktober ‘Paddenstoelen’ 

    10 t/m 21 oktober ‘Schattenjacht’ 

    24 t/m 28 oktober ‘De barmhartige Samaritaan’  

 

HB leefgroep 1  6 t/m 21 oktober ‘Schattenjacht’ 

    24 t/m 28 oktober ‘De barmhartige Samaritaan’ 

 

info 

Wat bij een ongeval?  Indien uw zoon /dochter een ongeval gehad 

heeft in onze school, wordt volgende procedure gevolgd. Uw 

zoon/dochter krijgt een geneeskundig getuigschrift mee welke dient 

ingevuld te worden door de behandelende arts of u ontvangt van 

het ziekenhuis een ander geneeskundig getuigschrift. 

De school doet de aangifte naar de verzekering. Indien wij over uw 

emailadres beschikken, zal u verder instructies van de verzekering 

in uw mailbox ontvangen.  U hoeft geen documenten aan de 

school terug te bezorgen. Alle communicatie verloopt rechtstreeks 

met de verzekering. Indien wij niet over uw emailadres beschikken, 

ontvangt u deze instructies op papier. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicjKL_yKzPAhUF2RoKHZ-ED5YQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/136796907410446777/&bvm=bv.133700528,d.d2s&psig=AFQjCNE4nXtjgkoxuyuHv-jD0V0QYlVdUA&ust=1474963398526088
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAmI3Ey6zPAhVCVhoKHTMcAtwQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/paddestoelen?page%3D2&bvm=bv.133700528,d.d2s&psig=AFQjCNH5H1RR9zJbV2DlTchO9SdHiRQesw&ust=1474964081929048


In het 1ste leerjaar. 
 

 

Een interview met 3 willekeurige leerlingen uit het eerste leerjaar:  

Mike uit 1A, Jasper uit 1B en Elena uit 1C. 

 

 

 

Jullie zitten nu 3 weken in het eerste leerjaar. Wat vonden jullie al leuk? 

Elena: “Dat we leren lezen en schrijven en het spelen in de klas.” 

Jasper: “Het leren lezen en de klasmaquette maken.” 

Mike: “Dat we letters aan het lezen zijn en dat we mogen werken in boekjes.”  

 

Welke nieuwe dingen hebben jullie al geleerd? 

Mike: “De woordjes vis en pen leren lezen en het liedje: de dagen van de week.” 

Elena: “De letters aa en p leren schrijven.” 

Jasper: “De letter p leren lezen en schrijven.” 

 

Welke dingen mis je uit de kleuterschool? 

Mike: “Ik mis de lego om mee te bouwen.” 

Jasper: “Ik mis het spelen met de duplo.” 

Elena: “Ik mis enkele klasgenootjes van vorig jaar en de grote glijbaan van de  

             speelplaats van de Hoevensebaan.” 

 

Waar kijk je naar uit? 

Jasper: “Om een helikopter te knutselen.” 

Elena: “Dat we echte boekjes kunnen lezen.” 

Mike: “Om zelf een brief naar papa en mama te kunnen schrijven.” 

 

Geweldig toch het eerste leerjaar!!! 

 

 



Op schattenjacht met al je zintuigen! 
Op zondag 25 september organiseerde de ouderraad van Klavertje Vier, in 

samenwerking met de kleuterjuffen, een boeiende wandeling door het 

gemeentepark van Kapellen met aansluitend een hamburgerfestijn. 

Ouders, kleuters en leerlingen van het eerste en tweede leerjaar vertrokken op 

de vestiging P. Vandenhoudtstraat richting park en werden onderweg 

uitgedaagd om al hun zintuigen te gebruiken.  

In de rozentuin wachtte hen een geblinddoekt voelparcours. De kinderen 

vonden dit een spannende opdracht. Ze ondervonden hoe alles anders wordt 

wanneer je niets meer kan zien. 

Aan de watertoren werden ze geboeid door een verhaal. De kinderen luisterden 

aandachtig onder een stralende zon. 

Op de grasvlakte ter hoogte van de 

korfbal werden alle zintuigen 

“opengezet” tijdens een yogalesje. 

De kinderen oefenden de 

zonnegroet en leerden aandacht 

hebben voor hun 

omgevingsgeluiden. De kinderen 

genoten van de verschillende 

lichaamshoudingen en 

ontspanningsoefeningen die ze mochten uitvoeren. 

 

Als laatste opdracht stond het zintuig voelen centraal. Alle 

schoenen gingen uit voor een “blote-voeten-tocht.” Er werd 

gestapt op zachte, harde, hobbelige, kriebelige,… 

materialen.  

Na elke opdracht kregen de kinderen een puzzelstukje van 

een schatkaart. Al gauw was duidelijk dat de schat op de 

vestiging van de P. Vandenhoudtstraat verstopt was: 

heerlijke, chocolade goudstukken! Mmm… 

Om de boeiende wandeling af te sluiten genoten ouders en 

kinderen van een heerlijk hamburgerfestijn.  

 

Een grote dankjewel aan de ouderraad en aan de kleuterjuffen voor de 

schitterende animatie tijdens de wandeling! 

 



Het zorgteam van Klavertje Vier 

 

 

WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE? 

Wij dragen zorg voor… 

Kleuters en leerlingen 

Juffen 

Meester 

Ouders 

Iedereen die een luisterend oor nodig heeft 

Bij ons staat het kind centraal. Iedereen kan ontwikkelen op zijn eigen tempo. 

 

Je ziet ons… 

Bij overleg en ondersteuning in de klassen.  

Soms draaien we mee in de klas en soms werken we individueel of in kleine groep.  

Op alle vestingen. 

 

Wij houden van onze job omdat… 

Het ons deugd doet dat we kinderen zien groeien. 

We kinderen zien genieten bij een succeservaring. 

We samen met ouders en leerkrachten op stap gaan.  

We de dankbaarheid krijgen van onze collega’s voor de ondersteuning. 

We het vertrouwen krijgen van directie en beleidsondersteuning bij beslissingen die we 

maken. 

 

Met ons twee vormen we een sterk zorgteam en zijn we met veel enthousiasme aan dit 

schooljaar gestart! 

 

                         juf Aili      en          juf Sofie 

                         zorg kleuterschool                                     zorg lagere school 

 

 



Belangrijke data 

 07/10 schoolfotograaf 

 11/10 bosklassen 5de leerjaar 

 18/10 zeeklassen 4de leerjaar 

 20/10 9.30 uur grootoudersfeest HB 

 21/10 09.30 uur grootoudersfeest HB 

 22/10 10.30 uur herfstfeest HB 

 31/10 start herfstvakantie tot en met  04/11 

 14/11 fotobeurs PVDH 15.00 uur – 19.00 uur 

 19/11 zwemmarathon 

 30/11 Sint op HB 

 02/12 Sint op EL en PVDH 

 21/12 09.00 uur kerstviering kleuters in de kerk 

           10.30 uur gebedsviering 1ste en 2de leerjaar 

 23/12 9.00 uur eucharistieviering 3de - 6de leerjaar 

 26/12 start kerstvakantie tot en met 06/01  

 27/01 grootoudersfeest EL  

 28/01 winterfeest 

 06/02 lokale verlofdag  

 22/02 Carnaval op HB 

 24/02 Carnaval op EL/PVDH 

 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 eindejaarsklassen 6de leerjaar 

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



Maandkalender oktober 

ZA 1 14.00 uur Scholencross 

ZO 2  

MA 3  

DI 4 
10.00 uur 4de leerjaar toneelvoorstelling “Sputnik – ja, maar neen!” 
14.00 uur 3de leerjaar toneelvoorstelling “Sputnik – ja, maar neen!” 

WO 5 20.00 uur ouderraad 

DO 6  

VR 7 Schoolfotograaf 

ZA 8  

ZO 9  

MA 10 Start week van het bos 

DI 11 Bosklassen 5de leerjaar 

WO 12 Bosklassen 5de leerjaar 

DO 13 Bosklassen 5de leerjaar 

VR 14 
Bosklassen 5de leerjaar 
6de leerjaar bezoek Breendonk en Technopolis 

ZA 15  

ZO 16  

MA 17 
Kleuterschool toneelvoorstelling ‘Picalilli – kasteel’  HB1+2: 9.00u  
Jules HB+EL: 10.30u – EL1 t/m 5 : 14.00u 

DI 18 Zeeklassen 4de leerjaar 

WO 19 Zeeklassen 4de leerjaar 

DO 20 Zeeklassen 4de leerjaar     09.30 uur Grootoudersfeest Hoevensebaan 

VR 21 Zeeklassen 4de leerjaar     09.30 uur Grootoudersfeest Hoevensebaan 

ZA 22 10.30 uur Herfstfeest Kleuterschool Hoevensebaan 

ZO 23  

MA 24  

DI 25 Schoolklassen 3de leerjaar 

WO 26 Schoolklassen 3de leerjaar    09.00 uur – 10.00 uur opendeurtje peuters 

DO 27 ‘STEM’ in de klas in het 6de leerjaar 

VR 28 1ste leerjaar naar boerderij ‘t Groenhof 

ZA 29 Begin herfstvakantie 

ZO 30  

 

info 

Domiciliëring schoolrekening 5 keer per schooljaar maakt de school een rekening voor de 

gemaakte onkosten. Dit zijn de kosten die vallen binnen de maximumfactuur voor 

bijvoorbeeld zwemmen, uitstappen en ook de onkosten voor de drankjes en het reftertoezicht, 

de nieuwjaarsbrieven, … . 

Voor de betaling van de schoolrekening van uw zoon/dochter kan u gebruik maken van een 

domiciliëringsopdracht. U geeft daarbij aan de school de toestemming de betaling 

automatisch te verzorgen. U ontvangt altijd de onkostennota in detail op papier. 

Indien u hiervan gebruik wenst te maken, mag u een mailtje sturen aan 

boekhouding@bk4.be. Dan zal u hiervoor de nodige documenten ontvangen. 

mailto:boekhouding@bk4.be


 

 

uw kind, 

onze zorg 

 


