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Schooljaar 2019-2020 

 



 

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 onze school zitten, terug voor onze  

school hebben gekozen. 

Het nieuwe schooljaar 2019-2020 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 op 29 augustus, het koffiemoment op 2 september, de gebedsviering  

met de lagere school op 11 september en de muzische wandeling “Kiekeboe” waren  

ook dit schooljaar reeds een succes. 

We 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 

 

 

 

 



Thema’s oktober van de kleuterschool 

EL julesklassen: 24/09 t/m 4/10: Kiekeboe! Open en toe. 
                           7/10 t/m 18/10: Kleuren 
                           21/10 t/m 24/10: Vormen 
 
EL leefgroepen 1 en 2: 7/10 t/m 11/10: De spin 

EL leefgroep 3: 3/10 t/m 16/10: Touwen en gaatjes 

                         17/10 t/m 25/10: Gevoelens 

 

EL leefgroep 4: 3/10 t/m 9/10: Gaten 

                         10/10 t/ 16/10: Zintuigen (herfst) 

                         17/10 t/m 23/10: Bos en bomen 

                          24/10 + 25/10: Gevoelens 

 

El leefgroep 5 en 6: 23/09 t/m 4/10: Huisdieren (EL5) – Monsters (EL6) 

                                07/10 t/m 25/10: Herfst 

 

HB julesklas en leefgroep 1+2: 30/09 t/m 18/10: Roodkapje 

                                                  17/10 + 18/10: Grootouderfeest / 19/10: Herfstfeest 

                                                  21/10 t/m 25/10: Spinnen 

           

 

 

 

OP 27 SEPTEMBER KOMT DE SCHOOLFOTOGRAAF NAAR ONZE SCHOOL! 

 

 

 

 

 

 



Een beZZZoekje aan het Bijenteeltmuseum 
 

Op vrijdag 20 september brachten de drie klassen van het derde leerjaar een bezoekje aan het 

Bijenteeltmuseum in Kalmthout.   

In de klas hadden we al heel wat geleerd over deze diertjes. Toch hebben de gidsen ons nog 

nieuwe weetjes bijgebracht en konden we alles in levende lijve (en met grote ogen) bewonderen.  

Onze interessante gidsen leerden ons hoe bijen er uitzien, wat ze doen, waarom ze belangrijk 

zijn en waar ze voorkomen. We mochten de bijenkorven en -kasten ook bekijken. Hierin vlogen 

de bijen rond. We waren het meest geboeid door de grotere bij met een rood merkteken op haar 

rug: de bijenkoningin.  

Na al deze informatie voelden we ons bijna echte imkers. We wisten nu erg veel over de bijen. 

Toen we de kapruin (imkerhoed) mochten passen, was het plaatje echt compleet. 

Ten slotte deden we het bijendansje. We zagen de lijnen van hun dans op de grond staan en 

sommige leerlingen mochten dit ook uittesten. Al waggelend “vlogen” ze over deze lijnen.  

Daarna was het tijd om de gidsen te bedanken en door te wandelen naar de volgende stop: een 

open plek in de Kalmthoutse Heide. Hier aten we onze boterhammen op en mochten we de hele 

namiddag spelen. We zochten naar takken en maakten grote kampen. We speelden mooi 

samen. De tijd vloog voorbij!  

Bij het fluitsignaal verzamelden we weer en kon onze lange wandeling naar het station beginnen.  

Moe, maar zeer voldaan, kwamen we weer aan op school. Het was een zeer leerrijke en fijne 

dag! Tijd om thuis verder te zoemen in ons bedje… ZZZZZZ! 
 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Ons schooljaar werd ingezet met een sportdag voor heel de lagere school!  

Met tal van activiteiten en vrijwilligers van verschillende sportclubs was het een topdag.  

Zelfs de regen op het einde van de dag weerhield de kinderen niet om zich op het 

hindernissenparcours uit te leven.  

De volgende activiteit is donderdag 5 oktober met onze jaarlijkse scholencross + familiale jogging 

in het park van Kapellen!  

Allen daar aanwezig dus!  

Dan wil ik ook graag de ouderraad uitdrukkelijk bedanken voor de aankoop van 2 lange matten! 
Deze werden ondertussen ook getest en vooral goedgekeurd!  
DANK U WEL!!  
 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van onze sportievelingen 

 



 

 

Op avontuur – leefgroep 1 

 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…. 

Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort… 

Ik voel, ik voel wat jij niet voelt… 

Ik proef, ik proef wat jij niet proeft… 

Ik ruik, ik ruik wat jij niet ruikt… 

 

In de klas hebben we onze zintuigen onder de 

loep genomen. 

Kijken, voelen, horen, ruiken en proeven. 

 

We hebben veel geëxperimenteerd en ontdekt 

maar ook lekker vies gedaan.  

Muzikale fonteinen gezien. 

Zuur, zoet en zout geproefd. 

 

 

Het was een heel avontuur! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muzische wandeling: “KIEKEBOE!” 

Op zondag 29 september organiseerde de ouderraad samen met de kleuterleerkrachten 

opnieuw een leuke, muzische wandeling met aansluitend een heerlijke barbecue. 

De kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar genoten met volle teugen van de vier 

verschillende activiteiten binnen het thema “Kiekeboe!” 

 
 

 

Op zolder zat een 

klein, lief spookje 

verstopt… 

“Sssst niemand 

vertellen he!” 

Verschillende    

dieren toonden 

zich wel aan de 

kinderen, maar 

voor juf Evy was 

het een hele klus 

om ze te vinden… 

“Hi hi hi… Ik ben 

er wel, maar jij 

ziet mij niet…” 



 
 

 
En toen… mmm stond onze ouderraad klaar met heerlijke hamburgers…Mmmm!  

Bedankt juffen en ouderraad!!! Jullie waren geweldig! 

 

 

 

Poppenspel op 

muziek,… “Ooh zo 

leuk, genieten, lachen, 

zingen en een beetje 

mee wiegen op de 

muziek…” 

Een mooi liedje, 

gezongen en 

gespeeld op de 

blokfluit, gaf ons 

telkens weer de 

opdracht om te 

zoeken, zoeken 

zoeken,… 



 

Belangrijke 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 na het betalen van de schoolrekeningen. 

 

 

 

De schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020 (Groeipakket) 

 

 

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar, die Nederlandstalig kleuter-  lager of 
secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel, als extra rekenen op een jaarlijkse 
schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het 
kind gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 

Het groeipakket vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage. U ontvangt 
de schooltoeslag in het najaar automatisch van uw uitbetaler en dient hiervoor geen 
aanvraagformulier meer in te vullen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandkalender – oktober 2019 

DI 1 
8.30 uur: vertrek zeeklassen 4e leerjaar 
14.00 uur: 1e leerjaar ‘t Kerkske 

WO 2  

DO 3 Schoolklassen 3e leerjaar 

VR 4 
Aankomst zeeklassen 4e leerjaar 
Schoolklassen 3e leerjaar 

ZA 5 14.00 uur: scholencross – vanaf 16.00 uur: familiale jogging 

ZO 6  

MA 7 20.00 uur: ouderraad 

DI 8 Fietsen 1C 

WO 9  

DO 10  

VR 11 
8.30 uur-16.30 uur: 6de leerjaar – Breendonk + Technopolis 
1ste leerjaar – uitstap Zoo van Antwerpen 
3A + 3B bib bezoek 

ZA 12  

ZO 13  

MA 14 19u schoolraad 

DI 15 8.30 uur: vertrek Bosklassen 5de leerjaar 

WO 16  

DO 17 Grootouderfeest Hoevensebaan 

VR 18 
Grootouderfeest Hoevensebaan 
Aankomst Bosklassen 5de leerjaar  

ZA 19 Herfstfeest Hoevensebaan 

ZO 20  

MA 21  

DI 22 Fietsen 2A 

WO 23 9.00 – 10.00 uur: Opendeurtje Kleuterschool EL + HB 

DO 24  

VR 25 Rapport lagere school 1e  tot 6e leerjaar 

ZA 26 Start Herfstvakantie 

ZO 27  

MA 28  

DI 29  

WO 30  

DO 31  

uw kind,onze zorg 

 
 



 

uw kind, onze zorg 


