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Schooljaar 2019-2020 

 



 

 

 

Thema’s maart - april van de kleuterschool 

 
EL julesklassen: 2/03 t/m 6/03: Themaloos 
                           9/03 t/m 20/03: Kunst (Jeugdboekenweek) 
                           23/03 t/m 3/04: Jong leven (Pasen) 
 
EL leefgroepen 1, 2, 3 en 4: 2/03 t/m 13/03: Kunst (Jeugdboekenweek) 

       16/03 t/m 27/03: Leven in de vijver 

                                              30/03 t/m 3/04: Pasen – nieuw leven 

 

EL leefgroep 5: 2/03 t/m 6/03: Kunst (Jeugdboekenweek) 

                         9/03 t/m 20/03: Themaloos 

                         23/03 t/m 3/04: Pasen en lente 

 

El leefgroep 6: 2/03 t/m 13/3: Kunst 

                        16/03 t/m 27/03: Themaloos (aanloop naar Pasen) 

                        30/03 t/m 3/04: Pasen 

 

HB julesklas en leefgroep 1+2: 2/03 t/m 13/03: Jeugdboekenweek 

                                                  16/03 t/m 20/03: Mijn allerliefste 

                                                  23/03 t/m 3/04: De kip en het ei (julesklas+HB2) 

                                                                           Het wonderlijke ei van lady Nana (HB1) 

          

 

 

BELANGRIJK 

Wij krijgen nog steeds melding van ouders dat ze onze mails niet meer ontvangen. 

Mogen wij vragen ook uw postvak ‘Ongewenste mail of Spam’ regelmatig na te kijken. 

U kan mails afkomstig van school@bk4.be verplaatsen naar uw Postvak In en markeren 

als veilige afzender. Zo bent u zeker dat u geen belangrijke informatie mist. 

 

 

 

 

 

mailto:school@bk4.be


Onze blauwe kleuters hebben reeds enkele lessen watergewenning achter de rug. De eerste lesjes waren voor 

sommige kleuters wat onwennig, maar ondertussen is de onzekerheid bij de meeste kleuters verdwenen. Nu zie je 

hen telkens opnieuw genieten van de oefeningen, spelletjes en vrije momenten in het zwembad. 

Tijdens deze lessen werken we vooral rond onderstaande oefeningen: 

• Stappen door het water 

• Spetters maken in het water 

• Bellen blazen in het water 

• Springen af de kant 

• Kopje onder gaan 

• Krokodillen op de trap 

• Ringen opvissen 

• Onder een tunneltje gaan 

• Drijven met een plankje 

• Drijven zonder plankje  

Er zijn ook elke les vrije momenten. Tijdens deze momenten mogen de kleuters zelfstandig spelen in het water. Het is 

opvallend dat kleuters onbewust hun grenzen zelf verleggen tijdens het spelen. Zo kan het zijn dat ze tijdens de 

oefenmomenten van de kant in het water moeten springen. Sommige kleuters durven dan niet alleen te springen en 

hebben hulp nodig. Wanneer ze mogen spelen doen ze dit onbewust vaak wel alleen. 

Graag zou ik nog alle helpende handen willen bedanken. Zonder hun hulp zouden de kleedkamer momenten niet zo vlot 

verlopen. 

Ook de hulp in het zwembad zelf van juf An, juf Maureen en juf Celine is van onschatbare waarde!  

Dank u wel allemaal!! 

Juf Evy 

 

 

 

 

 



Thema: KOMEN ETEN in leefgroep 5 
 

We bouwden onze poppenkamer om tot een lekker restaurant.  
Welkom in ons restaurant ‘Kom maar eten’! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Goeienavond, is er nog een tafeltje vrij? 
Heeft u een keuze kunnen maken? 
Dag Meneer, wat wilt u graag eten? 
Mag ik de rekening alstublieft? 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bezoek in mijn stad, Tongeren 

       van Ella en Hannelore uit het vierde leerjaar 

 

 

Heeeeelp...!  Wie komt nu mijn stad weer veroveren? De deugnieten van 

Klavertje 4! 

Het onherkenbare volkje, met regenjassen aan en mutsen op, trok richting 

Grote Markt. Ze naderden. Ik had schrik voor ‘de aanval’ maar kwam er 

goed vanaf. Ze liepen langs mij en wierpen me enkel even een kleine blik.   

Ze waren gehaast en trokken richting kasteel, het Gallo-Romeins 

Museum. 

Daar verbleven ze een hele voormiddag.  Ze leerden over de Galliërs en 

over Julius Caesar. 

Uiteindelijk gingen ze daar ‘ten aanval’ over. Ze versloegen krijgers van 

mijn volksstal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daarna wilden ze huiswaarts keren.  Met heel veel schrik kwam ik er goed 

vanaf!  De vechtersbazen kwamen weer mijn richting uit en 

naderden…OEF…geen strijd maar gelukkig mocht ik samen met hen op 

de foto! 

Er kon nog net een knipoogje af om de vierdeklassers van Klavertje Vier 

een fijne terugreis te wensen. 

 

                                            AMBIORIX 

                               

 

 

 

 



Theatervoorstelling Stapman(30/01/2020) 

                                                        door Emran Hosseini 6B                                        

 

We waren onderweg naar het theater.  

Ik vond het heel spannend om te gaan kijken. 

We gingen met het vijfde en het zesde leerjaar. 

Toen gingen we de zaal binnen… Het was niet normaal : groot en mooi ! 

Toen moesten we doorschuiven naar achter. 

 

Dan begon de theatervoorstelling. 

Het was een man die echt heel grappig was.  Hij koos echt veel vrijwilligers uit het publiek en liet ze op de tribune 

komen. 

Het ging over twee broers die super veel ruzie hadden.  De ene had de andere super hard geslagen en liep weg. 

Hij kwam een speciale boom tegen waarmee hij vroeger heel veel speelde. 

Het was een boomhut die heel mooi was, maar helaas was die boom stuk gegaan. 

 

En toen was de theatervoorstelling gedaan. 

Ik vond het geweldig ! 

Ik was tijdens de voorstelling bijna in slaap gevallen, niet omdat ik het saai vond, maar omdat ik heel moe was. 

Toen het gedaan was, gingen we uit de zaal en mijn fluohesje was weg en ik was de hele tijd aan het zoeken, maar 

ik vond het jammer genoeg niet ! 

 



Grootoudersfeest – jules 1 EL 

 

Ook dit jaar nodigden we onze moeke en voke, oma en opa, bomma en bompa, ... uit om mee te 

komen feesten. Dit jaar gingen we samen een stapje in de wereld zetten, we gingen naar het  

festival: RIMPELROCK! 

Uiteraard wilden ze allemaal héél graag mee. Nadat we onze duifjes eten hadden gegeven, 

konden we vertrekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben er samen gezongen...  

Eerst moesten we onze stemmen opwarmen: La la la laa!                                                

Ja hoor, zingen kunnen ze als de beste! 

 

 

Dan hebben we gedanst... Maar hadden ze nog een goed gevoel voor 

ritme? Dum dum tak, dum dum tak!            

‘Rock & Roll’-en kunnen ze super goed! 

 

Kortom, onze moeke en voke, oma en opa,  

bomma en bompa, ... zijn echte muzikale talenten! 

 

Groetjes, 

Kindjes van Jules 1EL en juf Sandra 

 

 

 

PS: Er kwamen een heleboel artiesten optreden, bekijk onze foto's zeker eens op de website! 

 

 



 

 

Festivalgangers  

van  

Leefgroep 4 

Kleuterschool  Engelselei  

Op het grootouderfeest !!!!!!!! 

 

Wij, Belgen, houden van festivals, we zijn nog liever supporters 

van onze nationale ploeg!  

We verkleden ons maar al te graag met de nodige attributen en 

verdiepen ons in onze nationale helden  



 

Fantastische supporters !!!!! 

 



 

Wat mag er niet ontbreken op een festival? 

De overheerlijke frietjes uit het frietkraam. 

Zonder dat, geen festival . 

Dus laten we ons eens lekker gaan . 



 

Er werd al flink geoefend in het bakken en bereiden van de 

frietjes. 

Ze werden geknipt, geplakt en geknutseld . 

Ook werd er ijverig gemorst met ketchup  en mayonaise 

We hebben genoten van dit festival met volle teugen, hmmmm  .  

 

 

 

 



 

Beste ouders,                                           

 

Onze Ouderraad van de basisschool Klavertje Vier organiseert, in 

samenwerking met de school, verschillende evenementen om de school 

financieel te steunen. 

Dit jaar stond de vernieuwing van enkele speeltuigen op de vestiging van 

de PVDH op het programma. Dit project werd volledig gefinancierd door 

de Ouderraad. 

     

                                                                           

  DIKKE MERCI            

                                       



Thema prinsen en prinsessen op de Hoevensebaan 

 

 

 

We begonnen het nieuwe jaar met het thema 3 koningen en gingen zo verder rond prinsen en 

prinsessen.  

 

We leerden waar ze woonden, wat ze deden, welke kledij ze droegen. 

We maakten kronen en knutselden kastelen en een ros om op te rijden. 

We leerden leuke liedjes en een echte koninklijke dans. 

 

Om dit leuke thema af te sluiten hielden we op vrijdag een prinsen – prinsessenfeest.  

We mochten allemaal verkleed komen, aten lekkere dingen en dansten op het bal. 

 

Het was een super leuke dag.  

 

 



 

 

 

 



 

Thema “de ruimte” in leefgroep 1 op de Hoevensebaan 

Er gebeurde iets raars op de Hoevensebaan….er was een ruimtewezen geland…. 

We bouwden een raket om hem terug naar zijn planeet te brengen. We oefenden hoe we  

een raket moesten besturen en welke planeten er allemaal waren zodat we zeker de juiste  

weg konden vinden. 

We knipten en kleefden ook een raket in elkaar, we maakten ruimtesoep en de blauwe  

kleuters oefenden in het nastempelen van de verschillende planetennamen. 

Na 2 weken is het ruimtewezen terug vertrokken…..dus onze missie is geslaagd ! 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 



   

  

 

Ploegnaam    : ………………………………………………………………………………………  e-mail   : 

……………………………………………………………………………………… Contact   : 

……………………………………………………………………………………… Tel/Mobile   : 

………………………………………………………………………………………  

Ik betaal €12 per ploeg voor mijn deelname via:  
O Ik betaal via bankoverschrijving op het rekeningnummer BE17-7330-0055-2021 op naam van “ouderraad    Klavertje 4. Vermeld 

dan als referentie “quiz + ploegnaam”.  
 O Ik betaal met gepast geld (geld bij inschrijvingsstrook in gesloten omslag met vermelding “quiz + ploegnaam”) via de juf of meester.   

  

Geef steeds het inschrijvingsstrookje aan je leerkracht 

 

 

 

    

  
  

  
  
  
  
  
WAT:   Een leuke quiz, opgemaakt voor iedereen die    

zin heeft in een toffe avond!   
  
WANNEER:    Op zaterdag 7 maart om 20.00uur (deuren  

open om 19.30uur)  
  
WAAR: In het trefpunt, refter van de vestiging Pastoor    

Vandenhoudtstraat  
  
HOE : Geef je ploeg van maximum 6 personen ook    

een leuke naam, en geef deze op via  
onderstaand strookje of schrijf je in via:  
ouderraad@bk4.be   
  
Graag inschrijven voor  5   maart bij voorkeur via  
overschrijving op rekeningnummer: BE17-7330-0055-2021.   
  
  

                                                                               
  

  



 

Maandkalender – maart 2020 

MA 2 
Start jeugdboekenmaand KUNST 1/3 – 31/3 
9.30 uur: 4B bib 

DI 3 9.30 uur: 4A bib 

WO 4  

DO 5 9.30 uur/12.30 uur: 4e leerjaar uitstap naar Suske en Wiske museum 

VR 6 9u bib 4a 

ZA 7 Quiz Trefpunt op de Pasoor Vandenhoudtstraat, start om 20u 

ZO 8  

MA 9 
Oudercontact HB1 en 2 + EL6 voor 5-jarige kleuters 
3de lj naar smoldersklok 

DI 10 

8.30 uur zwemmen blauwe kleuters EL5+6 
Fietsen 5A 
9.15 uur/11.30 uur: 2e lj naar Mega Spelenpaleis (sporthal Attenhoven-Hoevenen) 
20 uur: ouderraad 

WO 11 Pedagogische studiedag – de kinderen hebben geen school! 

DO 12 
7.40 uur tot 17.00 uur: 5e leerjaar naar Brussel 
Oudercontact EL1+2+3+4+5 voor  5-jarige kleuters 
3B naar Zonnewende 

VR 13 
9.30 uur: 3A bib – 10.00 uur: 3B bib 
Pyjamadag Bednet, enkel voor lagere school 

ZA 14 Tweedaagse vormelingen 

ZO 15 Tweedaagse vormelingen 

MA 16 13.20 uur/15.20 uur: sportklassen 4e leerjaar 

DI 17 Sportklassen 4e leerjaar 

WO 18 5de lj naar HB voor jeugdboekenmaand 

DO 19 
Sportklassen 4e leerjaar 
13.30 uur: 5e leerjaar Technopolis on tour (met de fiets) 

VR 20 
Sportklassen 4e leerjaar 
11.00 uur/12.00 uur: 1ste leerjaar Technopolis on tour 

ZA 21  

ZO 22 Lente ontbijt ouderraad (afhalen PVDH tussen 8.00 uur en 11.00 uur) 

MA 23 Sportklassen 3e leerjaar 

DI 24 

8.30 uur zwemmen blauwe kleuters HB1+2 
Sportklassen 3e leerjaar – Fietsen 4B 
14.00 uur: 5e en 6e leerjaar theater Speelman ‘Nautilus’ (LUX) 
3de lj bezoek Beukenhof en kinderhuwelijk 

WO 25 
9.00 uur – 10.00 uur: Opendeurtje kleuterschool EL + HB  
20 uur: praatcafé voor ouders van blauwe kleuters (vestiging EL) 

DO 26 
Sportklassen 3e leerjaar 
7.30 uur: 6e leerjaar bezoek VRT en Vlaams Parlement 

VR 27 
Sportklassen 3e leerjaar 
Lezing door jeugdschrijver 3de+4de+5de lj ifv jeugdboekenmaand 
Rapport lagere school 

ZA 28 Vormelingendag 

ZO 29  

MA 30 Lezing door jeugdschrijver 1ste+2de lj ifv jeugdboekenmaand 



DI 31  

 
Maandkalender – april 2020 

WO 1 9.00 uur/10.00 uur: paasviering kleuterschool 

DO 2 20.00 uur: infoavond ouderraad – spreker: Jürgen Peeters 

VR 3 
1e leerjaar uitstap Fort 
9.30 uur: 3A bib – 10.00 uur: 3B bib 

ZA 4 Start Paasvakantie 

ZO 5  

MA 6  

DI 7  

WO 8  

DO 9  

VR 10  

ZA 11  

ZO 12 Pasen 

MA 13  

DI 14  

WO 15  

DO 16  

VR 17  

ZA 18  

ZO 19 Einde Paasvakantie 

MA 20 
20.00 uur: ouderraad 
Bijeenkomst 1ste communie 

DI 21 
8.30 uur: zwemmen blauwe kleuters EL1+2 
Fietsen 6A 

WO 22 Oudercontact lagere school 

DO 23 Oudercontact lagere school 

VR 24 5e leerjaar uitstap Gent (met de trein) 

ZA 25  

ZO 26  

MA 27 9.15 uur/11.15 uur: sportdag kleuters EL5+6 

DI 28 Oudercontact Julesklassen (deel 1) + groene en rode kleuters leefgroepen 

WO 29  

DO 30 
Oudercontact Julesklassen (deel 2) 
9.15 uur/11.15 uur: sportdag kleuterschool EL1+EL2+EL3 

 



 

uw kind, onze zorg 


