Maart - april 2022

Schooljaar 2021-2022

Thema’s maart - april van de kleuterschool
EL julesklassen 1 en 2:
•
•

7/03 t/m 11/03 Jeugdboekenweek – Superhelden
14/03 t/m 1/04 De boerderij – grote dieren, de kip en het ei,…

EL leefgroep 2:
•
•
•

7/03 t/m 11/03 Themaloos
14/03 t/m 25/03 Jeugdboekenweek – Helden en schurken
28/03 t/m 1/04 De Boerderij

EL leefgroep 1 + 3:
•
•
•

7/03 t/m 11/03 Themaloos
14/03 t/m 18/03 Jeugdboekenweek – Helden
21/03 t/m 1/04 De boerderij

EL leefgroep 4:
•
•
•

7/03 t/m 11/03 Het circus
14/03 t/m 18/03 Jeugdboekenweek – Helden
21/03 t/m 1/04 De boerderij

EL leefgroepen 5 + 6:
•
•

7/03 t/m 11/03 Themaloos met focus op Jeugdboekenweek
14/03 t/m 1/04 De boerderij - Pasen

HB julesklas en leefgroepen 1 + 2:
•
•
•

7/03 t/m 9/03 Themaloos (jules HB) Emoties (HB1) De bus (HB2 stagiaire tot 11/03)
10/03 t/m 18/03 Jeugdboekenweek/vaderdag (HB 2 vanaf 14/03)
21/03 t/m 1/04 De boerderij/jong leven

Zaterdag 2 april start de paasvakantie.

Onze reis door het Red Star Line Museum
Op 4 februari gingen we, met heel het vierde leerjaar, naar Antwerpen om het Red Star Line
Museum te bezoeken.
Dit deden we omdat we in de klas over “de tijd” leerden.
We gingen een reis maken, maar niet zomaar een reis… Het was een reis naar Amerika en we
zouden nooit meer terugkeren!
Daarom kregen we een koffertje met allerlei spulletjes in. We deden alsof we in het verleden
leefden en in dat koffertje zat alles wat je nodig had voor onze grote reis.
Samen met onze gids, Colette, hebben we veel over de geschiedenis geleerd.
De gids gaf veel uitleg over het museum. Wist je trouwens dat het museum vroeger een
controlepost voor de derdeklassers was? Zij zouden daarna de grote oversteek maken.
Het was echt een indrukwekkende reis!
We vonden het superleuk en willen zeker nog eens teruggaan.
Liv, Mila en Hannelore (4C)

EEN NIEUWE VRIEND IN
LEEFGROEP 5

De letterdief
Onze klas heeft sinds kort een nieuwe vriend: LETTERDIEF. Letterdiefje is een
figuur uit het nieuwe boek van Charlotte Dematons boek ALFABET. In ons
reuzeboek gaan we per thema op zoek naar een nieuwe letter.

In onze letterhoek spelen we met de
nieuwe letter. Lezen in het
reuzenboek, op zoekplaten speuren
met een vergrootglas, een sprekende
lettermuur ontdekken, op de tablets
spelen met de “Alfabet”-app, letters
vormen met slijm, schrijven in een
zoutbad…
Maar waar is Letterdiefje als je hem
een verhaal wil voorlezen?
Die is samen met de jongste kleuters
aan het knuffelen in de poppenkamer

😊

KLAVERTJE VIER 50 jaar geleden
50 jaar geleden was de succesvolle school Klavertje Vier helemaal anders. Ik neem jullie
mee naar het verleden.

50 jaar geleden, rond 1971, was de vestiging van de Pastoor Vandenhoudtstraat een
jongensschool. Op de Engelselei zaten alle meisjes. De jongens waren met veel minder dan
nu.
De vestiging op de Pastoor Vandenhoudstraat was de broederschool. Ook de directeur
was toen een broeder. Ergens op de speelplaats hangt een broederteken en dat mag niet
vernietigd worden.
In 1971 had de school geen gekleurde palen, geen muziekboxen, geen speeltuigen of
bomen. Er is dus veel veranderd.
Nog een ander verschil is dat er van elk leerjaar twee klassen waren en veel meesters. Ook
het gebouw waar het vijfde en zesde leerjaar zit, was er trouwens nog niet.
Zo is de school Klavertje Vier begonnen .
Wil je meer weten over de school Klavertje Vier?
→Surf dan naar https://www.bk4.be
Geschreven door Noa Li Phairin van het vijfde leerjaar

Hé, daar zit muziek in!
De afgelopen dagen kwamen heel wat muziekinstrumenten op bezoek in onze klas. Maar ze
kwamen niet zomaar langs, nee hoor,
ze hadden een probleem!
De muziekinstrumenten wilden heel graag muziek spelen maar ze konden dit niet alleen… ze
zochten muzikanten!
Aha! Dan zijn ze in onze klas aan het goede adres!
Muziek ontdekken, beleven en spelen daar houden wij van!
Zo speelden we op een trommel,
een blokfluit, een xylofoon, een piano, met sambaballen, …
Uiteraard oefenden we ook heel veeeeel in onze muziekhoek.
Wat klonk dat mooi in onze klas!
Bom-bom-bom op de trom,
fwiet-fwiet-fwiet op de fluit,
tinte-linge-ling met de belletjes,...
Daarnaast ontdekten we dat we zelf een microfoon konden maken van smartmax!
Jawel, ondertussen kunnen we superveel kinderliedjes zingen.
Van “Broeder Jakob”,
naar “Olifantje in het bos”,
tot “1, 2, 3, 4, hoedje van papier”,
of “2 handjes op de tafel”,
en niet te vergeten: “handjes draaien”.
Nu kunnen we ons wel echte muzikanten noemen hoor!
Groetjes van de artiesten van julesklas 1 EL en juf Sandra.

De oudste kleuters van de Hoevensebaan en de Engelselei gaan dit schooljaar 4 keer
naar het zwembad.
Tijdens onze lessen watergewenning laten we de kleuters op een heel speelse manier
kennis kunnen maken met het zwembad en met de verschillende materialen die je kan
gebruiken om te leren zwemmen.
We oefenen verschillende basisvaardigheden die nodig
kunnen en te durven zwemmen: drijven, kopje onder
springen van de kant in het water, belletjes blazen in
spetters maken in het water met armen en benen, …

zijn om te
gaan,
het water,

Elke les mogen de kleuters ook even spelen in het
zwembad. Dit vinden ze telkens super leuk. Ze
verleggen op deze manier zelf hun grenzen.

Het is fantastisch om de kleuters elke keer te zien genieten!

Juf Evy

Liefste grootouders
We vliegen erin voor jullie !!!!!!!!.

Met een gepast filmpje, als alternatief grootouderfeest, kon je
ditmaal vanop de eerste rij toekijken hoe het er in de klassen aan
toe gaat.
De kleuters hebben genoten van allerlei activiteiten, schilderen,
ontdekken en spelen.

Elke kleuter was even een ster.
Elke klas had zijn thema en leuke muziek:
•
•
•
•
•

Jules 1 deed een ‘Tik Tak’.
Jules 2 kreeg 2 feeën op bezoek.
In leefgroep 1 mocht je even een ‘vlieg’ zijn.
Leefgroepen 2 + 3 + 4 gingen ‘de ruimte’ in.
Leefgroepen 5 + 6 ‘droomden in de nacht’.

Kijk zeker naar de prachtige filmpjes via www.bk4.be.

Want jullie liggen ons nauw aan het hart.

Lieve oma’s, opa’s, moeke’s en vake’s, meme’s en pepe’s

Het werd dit jaar een heel speciale editie.
Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer live.
Dikke knuffel van…
Alle kleuters van Klavertje Vier, vestiging Engelselei
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21 13.20 uur-15.20 uur: sportklassen 4de leerjaar
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Einde Krokusvakantie
Start jeugdboekenmaand ‘helden en schurken’
20 uur: praatcafé
Oudercontact blauwe kleuters HB en EL6
8.30 uur: Medisch onderzoek CLB - 6 A

13.20 uur-15.20 uur: sportklassen 3de leerjaar
8.30 uur: Medisch onderzoek CLB - 6 B
Pedagogische studiedag – geen school!
8.30 uur: uitstap ’t Groenhof Doe mee boerderij voor EL4, 5, 6
9.30 u - 10.00 u: 3B bib bezoek

Oudercontact blauwe kleuters EL (behalve EL6)

9.00 u – 10.00 u: Opendeurtje kleuterschool EL + HB

23 20.00u: ouderraad
24 8.30 uur: uitstap ’t Groenhof Doe mee boerderij voor HB 1+2
25 7.45 u: uitstap 6de lj VRT en Vlaams Parlement – terug 18.00 uur
26
27
8.30 uur: uitstap ’t Groenhof Doe mee boerderij voor julesklassen HB+EL

28 14u15 lezing 4de lj
29
30 9.00 uur: paasviering
31 10.30 uur: 1ste en 2de leerjaar theater Collectief Verlof - Moenieworrienie

Maandkalender – april 2022
8.30 uur: uitstap ’t Groenhof Doe mee boerderij voor EL 1, 2, 3
Leesheldenfuif afsluiting jeugdboekenmaand
Rapport 3 LS
Start paasvakantie
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18 BKO gesloten
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19 14.00 uur: 5de lj theater ‘Tegenwoordig heet iedereen sorry’
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25 Medisch onderzoek 1A CLB (op school)
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26 Medisch onderzoek 1B + 1C (op school)
27 Oudercontact LS
28 Oudercontact HB + EL6: 2,5 + 3 + 4 jarigen
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Paasmaandag
10.30 uur: 6de lj theater ‘Tegenwoordig heet iedereen sorry’

Oudercontact LS
Oudercontact LS
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Uitstap 1e leerjaar Planckendael met trein
Uitstap 5e leerjaar Gent met trein
9.30 uur-10.00 uur: 3B bib bezoek

uw kind, onze zorg

