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editie 1 - 30 oktober 2020 

#wat is dat ?  

De wekelijkse klasnieuwsjes, de vele foto’s, de oproepen en de activiteitenkalender geven inkijk 
in de werking van elke dag. Maar een school is zoveel meer dan een verzameling van klassen en 
leefgroepen. We varen ook samen een koers. Juist om dit meer in de verf te zetten, verschijnt er 
vanaf nu voor elke vakantie een editie van ‘t KLAVERTJE 4 NIEUWS. Het kan alle kanten uitgaan 
en de bijdragen kunnen zowel van kinderen, teamleden als ouders komen. Enige voorwaarden is 
dat we met trots aan elkaar laten zien waarmee we bezig zijn. Een beetje als een forum, maar 
dan op papier !  

#voorbije projecten uit onze leefgroepen 
 

★ onze ikkers knutselden zich een andere outfit en op slag waren ze koks die leerden en 
durfden proeven van alle smaken die ze nog niet kennen, die etenswaren van thuis 
meebrachten om te bestuderen en te tellen, die gesprekjes hadden over gezond en 
ongezond eten, die op bezoek gingen in de winkel. Maar die bovenal ook zelf hielpen 
meekoken aan de soep, de koekjes, de gedraaide balletjes, de croques, de spaghetti, .... 
Mmmm wat lusten wij al veel !   
 

★ onze neuzen van Jana droomden van een kamp, een droomkamp in hun buitenhoek. Ze 
bouwden er eerst zelf op los in het bos met takken, in het klein met plasticine en stokjes, 
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met kapla blokken, met houten schijfjes, … op zoek naar een zo hoog mogelijke 
constructies die bleef staan. Voor het buitenkamp kwam een architect op bezoek die hen 
leerde kennismaken met een plan en hoe je dat nu doet een droomkamp ontwerpen, dat 
uiteindelijk uitgewerkt werd door handige en behulpzame ouders/grootouders. Maar 
bouwen kost ook geld. Dus telden en verkochten ze zakjes met noten & kastanjes en 
telden nadien hun centjes € 280 waarvan het restbedrag toegevoegd zal worden bij het 
investeringsbedrag van het ouderteam om de buitenhoeken te verrijken.  
 

★ onze neuzen van Fleur trokken in hun gedachte op reis naar Italië. Het eten deed 
watertanden :  pizza & spaghetti. Een bezoekje aan de plukboerderij drong zich op om 
dan samen 2 keer een restaurant voor zichzelf te organiseren. Ondertussen leerden ze 
een mondje Italiaans praten. Fascinerend was ook dat de bekendste Europese vulkaan, 
de Etna, in Italië terug te vinden is. Mini vulkaantjes herrezen in de klas en de opeens 
was de aarde toch niet meer zo hard.  
 

★ onze bloemen&bijtjes doken in de heksenwereld en deden alles wat heksen doen : 
bezembinden, kruidenzakjes maken, experimenteren met vloeistoffen, toverspreuken 
verzinnen, heksenparcours afleggen in de turnles, toversoep maken, … Daarnaast 
verdiepten zich in de 4 elementen, de 4 windrichtingen, de heksendieren en het 
pentagram. Ze kregen ook bezoek - echt waar - van een pendelende druïde, een echte 
heks, een tarotkaartlegger en van een papa die voor hen een eigen heksenlied 
componeerde. De wereld van de magie werd afgesloten met een ‘Hexamen’ met wel 10 
heksenproeven. Allemaal geslaagd, wat dacht je anders !? 
 

★ ons vogelnest bereidde zich voor op hun GWP en bestudeerde de dierenfamilies, de 
paddestoelen, de bomen, de bladeren, onze schooltuin. Nog net op de valreep van code 
geel toverden ze zich om, om 5 dagen lang in de Limburgse bossen als bokkenrijders 
gekleed te gaan, hun leefgewoontes te leren kennen, de legende te bestuderen, met pijl 
en boog te schieten,  te fietsen tussen de bomen, .... Wat heeft dit deugd gedaan om er 
even tussenuit te mogen zijn met ons allen.  
 

★ onze  sterrenkids smeten zich in het bakkersleven en richten De Sterrenbakkerij op. Daar 
kwam heel wat bij kijken. Van een molenbezoek bij meester molenaar Peter, praktisch 
weeg- en inhoudswerk, nadenken om ingrediënten om te zetten, focus op hygiëne in de 
keuken, bakplanning en timing opstellen, een verkoopsactie op poten zetten, 
kostenanalyses maken, een eigen receptenboek samenstellen en vooral veel proeven ! 
Maar ook de geschiedenis van brood en de voedingsdriehoek werden van naderbij 
bekeken.  
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#onze eetklaver in ‘t nieuw 

Ook al merk je er op het eerste gezicht weinig van. Er is serieus geïnvesteerd in ons restaurant. 
Om de energiekost te drukken werd er een nieuwe chauffageketel en een ander systeem van 
boiler geplaatst eind september. Daarvoor werden in de maand juli door een gespecialiseerde 
firma voorbereidende werken gedaan om de oude buizen en boiler van vroeger veilig te kunnen 
verwijderen. Sinds oktober mogen we ook Myriam verblijden met een gloednieuwe 
afwasmachine met ingebouwd ontkalkingssysteem. En voor wie al eens een glimp opving, 
merkte waarschijnlijk al wel dat de minder gebruikte keukenhelft nu dienst doet als ‘koffieklas’ 
waar de leerkrachten elkaar tussen de lessen door op veilige afstand kunnen ontmoeten. Met de 
bedrijvigheid in de keuken doopten het dan maar ook onder de naam ‘koffielawijt’.  

 

#buitenspeelplekken  

Al jaren gaan wij voor veel buitenactiviteiten. Niet alleen tijdens speeltijden en opvang, maar 
gewoon doorheen ons klasleven. Door MOS (milieuzorg op school) worden we opgemerkt als 
inspiratieschool. Maar ook wij hebben plannen en ideeën die klaar staan om uit te werken. Deels 
worden deze gerealiseerd op de GROENwerkdagen. Daarom is het ook zo fijn als we met veel 
ouders zijn op zo’n dag. Dat geeft op. Daarnaast heeft het ouderteam beslist om dit schooljaar 
€ 2000 uit te trekken om ons speelleerdomein mee en duwtje in de rug te geven om duurzame 
investeringen te kunnen doen.  

 

#chromebooks 

Drie jaar geleden trokken we samen met de owg ICT en het ouderteam de kaart om  digitaal 
werken in de klassen een boost te geven door de aanschaf van chromebooks, chromeboxen en 
een G-suite platform uit te werken. In de afgelopen lockdown periode hebben we met 
dankbaarheid op dit voorbereidende werk kunnen terugvallen. We gaan hier voluit mee verder. 
We investeerden dit schooljaar in 15 extra chromebooks, zodat onze oplaadkar van 40 nu vol zit. 
Deze worden gedeeld gebruikt in de verschillende klassen. Nu is het weer sparen voor meer, 
zodat we in de verdere toekomst per leefgroep voldoende devices hebben, zodat er vlot van 
papier- naar digitaal werk kan geswitcht worden. ICT is geen doel op zich maar een middel. 
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In samenwerking met de scholengroep en onze leverancier werd een interessant voorstel 
uitgewerkt om onze gezinnen vrijblijvend de kans te geven een chromebook aan te schaffen 
voor thuis - het quarantaine verhaal blijft realistisch. Meer info daarover zal op Gimme 
verschijnen.  

#questi  

Tijdens de lockdown werd er achter de schermen verder hard  gewerkt om de overstap naar een 
nieuw digitaal leerlingvolgsysteem voor onze ganse school concreter te maken. Het moest aan 
vele criteria’s voldoen en moest ook passen binnen onze manier van kijken naar ontwikkeling en 
zorg. Questi bood ons vele antwoorden en sinds mei zijn we dan ook bezig de overstap tussen 
Smartschool en Questi vorm te geven. In navolging daarvan zoomden we met het ganse team in 
op hoe we overzicht bewaren op onze groep kinderen, hoe we best kunnen inzicht verwerven 
voor enkelen en met welke uitzicht we aanpassingen doen. Ook de cyclus van de overleggen 
wordt herbekeken. Waar is het nodig, op welk niveau,  met welke bedoeling, met welke actoren 
en hoe plannen we dit in om tot een doordacht en haalbaar handelingsgericht manier van 
werken te komen. Onze maandelijkse werkteams en pedagogische studiedagen zijn aardig 
gevuld en dit nog voor een eindje.  

De rapporten en de manier waarop liggen daarvan in het verlengde en worden ook volledig 
geïntegreerd in questi. Onze bedoeling is om hier - alvast in een testfase - binnenkort klaar mee 
te zijn, zodat we ook de input van de kinderen en jullie hierin kunnen meenemen in het verfijnen 
ervan.  

 

 


