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Schooljaar 2018-2019

De leerlingen van de lagere school
danken alle fietsouders voor
hun belangeloze inzet en jarenlange begeleiding
bij het veilig leren fietsen!

NIEUWS VAN ONZE BLAUWE KLEUTERS

IN HET KASTEEL
DAAR LEER JE VEEL
DAAR WORDT VERTELD ELKE MAAL
EEN SPANNEND VERHAAL
OVER KONING BLIJVOET EN PRATENDE VISSEN
ZIJN KABOUTERS, WE GAAN ZE MISSEN

MIJN KLEUTERTIJD IS NU GEDAAN
HET EERSTE LEERJAAR KOMT ERAAN
IK WIL NU LEREN LEZEN, SCHRIJVEN EN SPELLEN
REKENEN, METEN EN OOK NOG TELLEN

Lieve blauwe kleuters,

Als kleuterteam is de tijd gekomen
om jullie zachtjes te lossen.
Bedankt dat we de voorbije magische kleuterjaren
deel mochten uitmaken van jullie
groei…

Jullie hebben onze harten verwarmd,
ons uitgedaagd, ons betoverd,
ons verwonderd…

Jullie waren onze prinsen en prinsessen;
dansend en zingend,
spelend en ontdekkend
namen jullie ons mee
in jullie wondere wereld!

Veel plezier in het eerste leerjaar!
Een dikke kus vanwege het ganse team!

X

Schoolreis naar kabouterberg in Kasterlee
Het was lang aftellen voor onze kleuters.
Maar een ongelooflijke beleving.
Samen rijden met de bus, is al een ervaring op zich.
We kunnen alles zien, kleine auto’s, grote auto’s korte en lange vrachtwagens. Koeien
op het veld, een tractor die aan het ploegen was. Plots een hert in het bos…
Aangekomen op kabouterberg wachtte ons een fantastisch verhaal.
Over “ Meneer papat “ en tovermayonaise!!!!!

Na een spannend verhaal en een fikse wandeling door kabouterbos, wachtte ons een
lekkere picknick.
En daarna spelen maar.
Klauteren, glijden, springen, kruipen, zwieren.
Zandkastelen maken.
Kleine geitjes gaan bewonderen.
Op ontdekking gaan, waar is de bok?
En aan alles komt een einde.
Verzamelen geblazen en terug met de bus.
Mijmeren over de toffe belevingen.
Voor sommige een welverdiende rust.

Voor het tweede jaar op rij deden de kinderen van het zesde leerjaar mee aan de tekenwedstrijd van
de Lions Club Antwerp Moerland. Dit jaar was het thema ‘Een reis van vrede’. De kinderen werkten
met veel plezier mee aan deze actie waarbij ze een vredesposter mochten ontwerpen.
Wij waren heel trots toen we een brief ontvingen waarin stond dat twee van onze inzendingen bij de
mooiste van heel België zijn.
Thanatcha Chantasai en Amy McCarthy vielen in de prijzen en kregen elk twee filmtickets. Er bestaat
zelfs nog een kans dat ze uitgenodigd worden voor de Kidsday in Bobbejaanland en dat hun tekening
uitgekozen wordt om ons land internationaal te vertegenwoordigen.
Wij duimen alvast!
Proficiat meisjes!!!

Circus 2de leerjaar
Op 20 juni heeft het 2de leerjaar een spectaculaire circusvoorstelling gehouden met allemaal
fantastische acts verzonnen door de kinderen zelf. Het werd een prachtige voorstelling met een groot
en enthousiast publiek.

De kinderen zijn hun voorstelling gestart met een
gezamenlijk liedje.
Zie ik daar al een traantje bij de mama’s en
papa’s?

Wat hebben de tonnenlopers een ongelofelijk evenwicht!

Gelukkig hadden we ook goede
spreekstalmeesters die alles in goede
banen hebben geleid.

Wat een indrukwekkende
concentratie bij onze stunters!

Wat zijn die jongleurs handig met hun
ballen, ringen en doekjes! Wauw!
Wat een spektakel...

Die gekke clowns…. Het publiek
heeft nog buikpijn van het lachen.

Wat een concentratie bij onze goochelaars…

Het is moeilijk te geloven, maar deze lenige
acrobaten zijn nog maar 8 jaar.

Deze ongelofelijk leuke voorstelling sloten de kinderen af met een
lied.
En nee hoor… Nu kunnen de mama’s en papa’s het echt niet meer
droog houden!

De kindergemeenteraad!
Ook dit jaar was Klavertje Vier lid van de kindergemeenteraad van Kapellen. 5
leerlingen van het onze school (5de en 6de leerjaar) werden verkozen en mochten onze
school dit jaar gaan vertegenwoordigen op de bijeenkomsten. Benieuwd wat ze daar
allemaal hebben uitgestoken? Lees dan zeker verder om te ontdekken wat onze
vertegenwoordigers allemaal te vertellen hebben!

Groetjes, Lize, Emile, Eline, Kemi en Nick!

Vakantiedagen schooljaar 2019-2020

Beste ouders
Hieronder vindt u de vakantiedagen voor het schooljaar 2019-2020
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:
•
•

opendeurtje kleuterschool + lagere school donderdag 29/08/2019 tussen 16.30u en
18.00u
maandag 2 september 2019: start nieuwe schooljaar 2019-2020

Vrije dagen van het eerste trimester:
•
•
•

maandag 23 september 2019 : pedagogische studiedag
maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019: herfstvakantie
woensdag 27 november 2019: pedagogische studiedag

Kerstvakantie:
•

maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

Vrije dagen van het tweede trimester:
•
•
•

vrijdag 7 februari 2020: lokale verlofdag
maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020: krokusvakantie
woensdag 11 maart 2020: pedagogische studiedag

Paasvakantie:
•

maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020

Vrije dagen van het derde trimester:
•
•
•
•
•
•
•
•

vrijdag 1 mei 2020: Feest van de arbeid
zaterdag 9 mei 2020: schoolfeest voor de 3 vestigingen
maandag 11 mei 2020: lokale verlofdag
woensdag 20 mei 2020: pedagogische studiedag
donderdag 21 mei 2020: O.H.Hemelvaart
vrijdag 22 mei 2020: brugdag
maandag 1 juni 2020: pinkstermaandag
dinsdag 30 juni 2020 eindigen de lessen om 12 uur

De zomervakantie vangt aan op woensdag 1 juli 2020

6 mei 2019

80 jaar teamwork
Geachte ouders
Beste leerlingen
Het lijkt alweer een hele tijd geleden, maar op 26 oktober 2018 vierden wij onze fusie met Klavertje 4
en het 80-jarig bestaan van Mater Salvatoris met het evenement MATER 4T! Met ongeveer 700
leerlingen, leerkrachten en sympathisanten probeerden we maar liefst vier wereldrecords te vestigen
in het Guinness World Records Book. Vier oud-leerlingen bewogen hemel en aarde om dit evenement in
goede banen te leiden. De organisatie, de logistiek, het inoefenen van de recordpogingen… Alles werd
strikt en met verve georkestreerd door Rúna, Eleni, Laure en Lennert. Wij willen hen hiervoor nogmaals
uitdrukkelijk bedanken. Het was top!
Echter, na een erg grondige evaluatie van de videobeelden en de verslagen van de deurwaarders kregen
we het bericht van Guinness World Records dat geen van de 4 wereldrecords gehaald werd.
Dat kunt u, net zoals wij, misschien jammer vinden, maar het doet op geen enkele manier afbreuk aan
de fantastische namiddag die we beleefden. De sfeer die op de atletiekpiste hing, was er een van
eensgezindheid, samenwerking en eindeloos enthousiasme. De teamspirit en de gedrevenheid waarbij
leerlingen en leerkrachten samenwerkten aan hetzelfde doel was formidabel. En die teamgeest en die
‘drive’ heeft MATER 4T! gemaakt tot wat het geworden is: een dag om met ongelooflijk veel trots op
terug te blikken.
Al 80 jaar lang proberen we op Klavertje Vier en op Mater Salvatoris te werken vanuit die teamgeest.
Al 80 jaar lang werken leerkrachten mét leerlingen en niet áán leerlingen. En dat geldt zowel voor gekke
evenementen als voor ernstige lesonderwerpen, begeleiding of zorgverlening. Het is dan ook logisch
dat wij ook de komende 80 jaar willen inzetten op het behouden en versterken van die sfeer.
Wij hopen van harte dat leerlingen en leerkrachten ook de komende weken diezelfde teamgeest
bewaren en samen, elk met zijn taken, de eindspurt naar de proefwerken van juni inzetten.
Teamwork makes the dream work!

Met vriendelijke groeten
Walter De Raedt, Peter Sterckx, Peter De Roeck
Philip Vanderhoven, Nadia Alaers
Directieteams secundair en basisschool
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Start schooljaar 2019-2020
20 uur: Infoavond 1ste en 2de leerjaar
20 uur: Infoavond 3de en 4de leerjaar
Infoavond kleuterschool EL
19.30 uur: kleuters julesklassen en oudste kleuters (°2014)
20.00 uur: kleuters leefgroepen (°2015-°2016)
Infoavond kleuterschool HB
19.30 uur: kleuters julesklassen en oudste kleuters (°2014)
20.00 uur: kleuters leefgroepen (°2015-°2016)

20 uur: Infoavond 5de en 6de leerjaar
Start zwemweek

Sportdag lagere school 1ste tot 6de leerjaar

Pedagogische studiedag – geen school!

Schoolfotograaf
Muzische wandeling

uw kind,onze zorg

uw kind, onze zorg

