JUNI 2021

Schooljaar 2020-2021

Opendeurtje kleuterschool en lagere school:
Donderdag 26/08/2021 tussen 16.30 uur en 18 uur: Engelselei en P. Vandenhoudtstraat
Maandag 30/08/2021 tussen 16.30 uur en 18 uur: Hoevensebaan

INSCHRIJVINGEN 2021 – 2022
TIJDENS DE VAKANTIE KAN ER OP VOLGENDE DAGEN INGESCHREVEN WORDEN
OP VESTIGING ENGELSELEI 10

1 JULI TOT EN MET 5 JULI
23 AUGUSTUS TOT EN MET 25 AUGUSTUS
30 AUGUSTUS
TELKENS VAN 10.00U TOT 12.00U

of na telefonische afspraak op 03/664.56.90 secretariaat Engelselei
0473/716840 Nadia Alaers, beleidsmedewerker kleuters
0476/241548 Philip Vanderhoven, directeur basisschool

Thema: De politie
Julesklas: Hoevensebaan
“Daar komt de politie aan, hoor je de sirene gaan?
Heel snel naar een ongeluk. 1, 2,3, 4 auto stuk.
Daar komt de politie aan, hoor je de sirene gaan?
Zie ik dat nu ook zo goed? Die meneer wordt beboet.
Daar komt de politie aan, hoor je de sirene gaan?
Kijk daar vangen zijn een boef. Hoor ze schieten pif paf poef.”
Wat konden de kleuters dit lied goed meezingen! Ze hadden dan ook helemaal zelf
het thema gekozen. We zijn begonnen met een waarneming over de politie. Hierna
konden we gezamenlijk onze eigen politiepet maken. Ook hebben we kennis
gemaakt met de voertuigen van de politie en hun taken. De kleuters reden met de
politievoertuigen door de klas, konden sporen volgen, in het politiebureau spelen en
nog zo veel meer!
Ook hebben we veel geknutseld deze week. We hebben verf geschoten uit
waterpistolen, handafdrukken gemaakt om sporen achter te laten, tralies gegeven
voor de ontsnapte boef… Wat was het een leuke week!

Feest voor iedereen…!
Jammer genoeg heeft de corona veel roet in het eten gegooid. Al 2 jaar is het schoolfeest niet
kunnen doorgaan. Als team staken we onze hoofden bij elkaar om onze kinderen toch een leuke
activiteit te kunnen aanbieden. Zo groeide onze feestweek:
•
•
•
•
•

Elke dag begonnen we met een dansje ‘Feest’.
De kinderen genoten van een springkasteel, visjes vangen, bellenblazen, schminken,…
In het park organiseerden we een gezellige picknick, de kinderen genoten van de lekker
gevulde feestbrooddozen waar jullie als ouders hebben voor gezorgd.
Een bolderkar vol leuke activiteiten zorgde ervoor dat de kinderen zich op een leuke
manier konden uitleven in het park.
En als kers op de taart genoten ze nog van een heerlijk ijsje.

Het was een origineel idee en een leuk alternatief voor ons schoolfeest.
Enkele sfeerfoto’s om nog even na te genieten…

Lieve blauwe kleuters,
Als kleuterteam kijken wij met veel voldoening terug op de voorbije jaren.
Wij hebben jullie zien opgroeien van een heerlijke peuter tot een kind dat klaar is om te
leren lezen, schrijven en rekenen.
Wat hebben wij genoten van onze diploma-uitreikingen op de twee vestigingen!
Het was fijn om samen met jullie mama’s en papa’s dit moment in levende lijve te mogen
beleven.
Samen hebben we gedanst, gezongen, gefeest,…
Jullie zetten je beste beentje voor op de rode loper.
Dit was jullie moment om te schitteren onder onze ballonnenboog.
Heel veel succes in het eerste leerjaar!

We organiseerden een leuke verrassingsfeestdag voor onze leerlingen
van de lagere school!
Spijtig genoeg konden we dit schooljaar bijna nooit op uitstap gaan, geen bos-,
zee- of eindejaarsklassen organiseren én kon er geen schoolfeest plaatsvinden...

De kinderen hebben zich dit jaar ondanks alle maatregelen, veranderingen,... echt
wel van hun beste kant laten zien en daar wilden we hen voor belonen!

Het 1ste, 2de en 3de leerjaar konden zich op dinsdag 22 juni
helemaal uitleven op hún verrassingsdag!

springkastelen

magische goochelaar

reisje rond de wereld
spelen in het park

gezellige picknick
gekke fietsen

zeepglijden met banden

Voor het 4de, 5de en 6de leerjaar was het op maandag 28 juni tijd
om te feesten!
workshop met een beatboxer
reisje rond de wereld

gezellige picknick

springkastelen

spelletjes in het park

gekke fietsen

zeepglijden met banden

En wat hebben ze er van genoten! Genieten jullie mee?
De foto’s spreken voor zich!
(Neem zeker een kijkje op de website om nog meer foto’s te
bewonderen!)

Een laatste verrassing….
Op de laatste dag van het schooljaar stond ons nog een echte verrassing te wachten!
We konden genieten van een echte VOGELSHOW!

Er waren heel wat verschillende vogels, we zagen uilen, een gier, valken en zelfs een zeearend.

Tijdens de demonstratie liet valkenier Dominique Willems zien op welke wijze hij zijn roofvogels traint.
Onze kinderen mochten van dichtbij aanschouwen hoe de dieren in het wild leven en sommige leerlingen
mochten zelfs een roofvogel op de arm laten landen.

Al onze kinderen genoten met volle teugen!

En zo… vliegen we samen de vakantie in!

Geniet er allemaal van!

Een bericht van de OUDERRAAD:

Het is een cliché, maar het schooljaar is –
ondanks dat het nog steeds geen normale
wereld is – voorbij gevlogen! Er zijn enkele
ouderraadacties niet kunnen doorgaan en ook
het super leuke schoolfeest moesten we dit jaar
aan onze neus voorbij zien gaan.
MAAR, …….wij bij Klavertje Vier zijn positivos!

Er zijn ook een heel aantal dingen wél doorgegaan of in een nieuw vervangingsjasje
gestoken.

De jaarlijkse wafelverkoop was alweer een groot succes, we hadden een hele toffe
wandelzoektocht en ook onze eerste plantenverkoop was een schot in de roos!

Dankzij de opbrengsten van deze activiteiten kan de ouderraad investeren in een
nieuw speeltuig op de Engelselei en een extra klimmuur. Meneer directeur en juf
Nadia zijn alvast druk in de weer om de plaatsing hiervan in orde te krijgen!

Wij wensen jullie allemaal een deugddoende vakantie en bedanken jullie
voor de steun het afgelopen jaar.

We hopen jullie allemaal te zien op
woensdagochtend 1 september aan één van de
drie schoolpoorten.
Daar staan we vanaf ongeveer 8 uur klaar met
een “koffieke en een koekske” om jullie goed
wakker te maken voor het nieuwe schooljaar.

Maandkalender – september 2021
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Start nieuw schooljaar
20 uur: infoavond 1ste en 2de leerjaar
Geen voorbewaking BKO, wel nabewaking!
20 uur: infoavond 3de en 4de leerjaar

20 uur: infoavond 5de en 6de leerjaar
Start sportacademie gemeente Kapellen
Infoavond KS EL 19.30u: jules + blauwe kleuters / 20 uur: leefgroepen
Infoavond KS HB 19.30u: jules + blauwe kleuters / 20uur: leefgroepen

20 uur: ouderraad

13 u – 14.30 u: Vormsel

Muzische wandeling ouderraad
Schoolklassen 3de leerjaar
Schoolklassen 3de leerjaar
Pedagogische studiedag – geen school!

uw kind,onze zorg

uw kind, onze zorg

