‘t KLAVERTJE 4 NIEUWS
editie 8 - 25 februari 2022
De eerste weken van 2022 had het coronavirus ons in zijn greep. De combinatie van
afwezigheden kinderen en schoolteam, heeft klasplanningen en mogelijkheden door
elkaar gehusseld. Maar toch zijn we erin geslaagd om met optimisme en inzet van
iedereen er het beste van te maken. Integendeel, de projecten gaven energie terug !

#voorbije projecten uit onze leefgroepen
★ onze ikkers van Kimberly werden prinsen en prinsessen voor even. De verbeelding
haalde het helemaal van de realiteit. Ze trokken naar een paardenstal om een ritje op een
pony te rijden, bakten glimmende cupcakes, kregen een koninklijk orkestje op bezoek en
dansten zoals op een bal. Als afsluiting kregen ze zelf keukenpersoneel op bezoek die
hen een maaltijd serveerden op het grote prinsen- en prinsessenfeest in hun klas.
★ onze ikkers van Virginie maakten het spannend met licht en donker in hun klas, de
zaklampen kwamen mee, iedere ikker kreeg een eigen ster die nu fonkelend ophangt. Er
kwam ook wat poëzie op kleuterformaat binnen, wat hen deed rijmen en naar mooie
woorden luisteren. Hartjesgedichtjes over lief zijn, vriendjes zijn, knuffelwoordjes, … ze
pasten naadloos bij al dit rode hartjes die via de Valentijnhype in het straatbeeld hun
wereldje binnenslopen.
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★ onze neuzen van Fleur hadden na de ganse feestperiode zin om verder mooi te zijn en
richten zich tot de kapper. Ze vlogen erin om te kammen, staarten en vlechten te maken,
kuifjes te zetten. Ondertussen lanceerden ze een oproep voor het Think Pink project. Na
de klassluiting was de focus van kapper naar platte dingen verschoven. Heel zot,
iedereen bracht een plat ding mee en ze bekeken wat hier allemaal mee kon gedaan
worden. Veel begrippen kwamen aanbod en het geluk dat ook pannenkoeken plat zijn
zorgde ervoor dat de week werd afgesloten met een pannenkoekenfeest. Vanuit een
natuurkring kwamen er sinaasappelen binnen. Die kan je persen. Dat doe je bij een
speciaal ontbijtje. En moet het nu toevallig ook Valentijn zijn. Een ideaal plan om een
opbouw- en deelontbijt te organiseren. Ze onderzochten wat er allemaal past in een
groot ontbijt en smulde er nog eens zoveel van aan hun lange Valentijntafel in de klas.
★ onze neuzen van Jana stelden hun projectkeuze wat uit, maar deden niettemin boeiende
dingen in hun klas. Zo kropen ze in de verschillende gevoelens met de kleurmonstertje
en maakten een eigen weekkalender en gevoelensmeter. Ook dit hoort bij groter worden.
Het kleurenpalet werd bovengehaald en maar mengen, van licht naar donker. In de
vakantie mogen ze allemaal een brief verwachten in hun eigen thuisbrievenbus,
geschreven door zichzelf. Benieuwd of ze allemaal gaan toekomen?!
★ onze bloemen&bijtjes van Hilde waren gefascineerd door schedels en skeletten. Ze
verkenden de grote groepen gewervelde dieren, onderzochten de gelijkenissen,
vergeleken het gebit van planten- en vleeseters, haalden een mensenskelet de klas
binnen en leerden een heleboel beenderen benoemen en herkennen bij zichzelf. Een
vracht uilenballen werd uitgeplozen door deze geduldige speurneuzen. Er werden
piepkleine botjes ontdekt waarmee een klein persoonlijk museumdoosje werd gebouwd.
Papa’s die heel wat van opgravingen wisten, kwamen hierover vertellen en vragen
beantwoorden. De link tussen vinden, nadenken en weten. Op de tonen van ‘Dance
Macabre’ kwam een skelettendansschilderij tot stand. Het was niet griezelig, maar juist
heel boeiend.
★ onze bloemen&bijtjes van Gwendolien schoten de hoogte in helemaal tot in de ruimte.
Ze bouwden een heel grote raket waar wel 4 astronauten hun plekje kunnen in hebben.
Ze leerden woorden als zwaartekracht en atmosfeer. In de sterrenwacht van Cosmix
konden ze niet alleen door de grote sterrenkijkers kijken, maar hadden ondertussen
zoveel geleerd dat de mond van de gids openviel. In hun kringruimte hangt een
ineengeknutseld zonnestelsels als mobiel op. En schrik niet, ze rekenden samen een
schaal uit en kwamen tot 1000km in het echt = 1mm in hun klas en toch is vult de zon
bijna de hele kringruimte met een diameter van 150cm. Wat was dit een mega project !
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★ ons vogelnest van Sarah waren gefascineerd door dinosaurussen. Iedereen kende wel
die grote enge beesten van vroeger, maar daar bleef het vaak bij. Hun plan was om zelf
een documentaire te maken. Dan moet je er echt veel meer over weten. Dus trokken ze
naar het natuurhistorisch museum in Brussel, kwam een opa uitleg geven over de
Latijnse taal om al die vreemde dinonamen beter te begrijpen, deden ze zelf opgravingen
om de technieken te leren kennen en puzzelden ze met kippenbotjes een eigen
gefantaseerde dino in elkaar. Hun documentaire met de hulp van een vaardige ouder
werd een uitzending van een klein half uurtje.
★ ons vogelnest van Niels zochten het in het dagelijkse leven en bouwden verder aan hun
project Kledij ! Ze ontwierpen zelf kleren, deden aan recycling, leerden haken, staken een
draad in een naald en probeerden te naaien. Het bezoek aan Textuur in Kortrijk leerden
hen alles over vlas en de afgeleide weefsels en producten kennen. De katoenplant werd
bestudeerd. Hun zelfgemaakte kledij showden ze in een modeshow op de lange loper
terwijl de stylisten en cameramannen druk in de weer waren om alle poses en kledij goed
tot hun recht te laten komen. Van hun show werd een filmpje gemaakt, waarin je versteld
zou staan van de looks.
★ onze sterrenkids van Judith & Sofie zochten de weg. En deze keer niet met een gps,
maar met kaart, kompas en ontcijfering. Een papa kwam uitleggen hoe kaarten tot stand
komen. Wat een lang en nauwkeurig proces. Op school werd er een fotozoektocht
uitgezet. Zelf in een omgeving die je denkt te kennen, ontdek je nog details. In de
Brielmeersen stond er een oriëntatie oefenomloop op het programma die met glans
werd afgelegd werd. Ze verkenden google streetview en google earth en zochten
ondertussen naar een kameel, hun eigen huis, de evenaar, … Ten slotte werden ze op een
avond gedropt in het domein van Moerkensheide in De Pinte, in kleine groepjes met 1
niet- helpende-ouder, lekker in de donker, om daar zoveel mogelijk ontcijferopdrachten
tot een goed einde te brengen.

#de eetklaver is geschilderd
Soms lijkt het alsof hier kaboutertjes aan het werk zijn. De schoolsluitingsperiode
werden hier althans optimaal benut voor ander werk. Na de schilderwerken in de
speelzaal, kunnen we nu ook trots mededelen dat de schilderwerken in de plusklas en
de eetzaal afgerond zijn. Ook het doortrekken van de gordijnen en dito boomprint aan de
muren zijn nieuw. Dank je aan iedereen die hierin meehielp ! Het maakt het eten in de
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eetklaver en het gebruik van de plusklas voor de levensbeschouwelijke vakken een pak
gezelliger.
Het vernieuwen van de plafonds staat op de lijst van de scholengroep om op
middellange termijn aan te pakken. Dat zal vooral akoestisch meer comfort geven.

#verhuur van onze lokalen en domein
Misschien ben je wel plannen aan het maken voor een feestje, een workshop, een
vrienden- of familieactiviteit, een drink met het werk, een babyborrel, een lezing,
workoutsessies, vakantiekampjes … en zoek je nog een locatie ?
Wat verhuren wij ?
● ons restaurant (140 pl) en plusklas, dit kan in combinatie met keuken en gebruik
servies, vaatwas, bain-marie ea
● forumzaal (niet in de zomermaanden)
Uiteraard hoort onze groene buitenruimte en speeldomein hier ook bij. Er wordt geen
verhuur toegestaan voor fuiven of avondfeesten met muziek vanwege geluidsoverlast
voor de buren.
Meer info ivm data en voorwaarden bij Vanessa secretariaat@leefschoolklavertje4.be

#het secretariaat is een team
Jaren heeft Vanessa de veelzijdige taken die een schoolsecretariaat omhelst alleen
moeten trekken. Het kon niet anders, we kregen niet meer uren toebedeeld. In 2
sprongetjes kregen alle basisscholen enkele uurtjes meer om deze veelheid te
beheersen. We zijn wat blij dat we hier ook goede mensen en een sterke taakverdeling
hebben kunnen opzetten. Voortaan bestaat ons team uit Vanessa, Els en Barbe die als
trio elkaar niet zoveel zien maar wel goed samenwerken en doorgeven. Allen hebben ze
naast ons secretariaatswerk nog andere taken in onze school of in een andere school.
Els neemt de maaltijden en leerlingenfacturatie voor zich. Barbe registreert de
aan/afwezigheden van leerlingen en verzekeringen. Vanessa staat in voor de
leerlingen/personeelsadministratie, de boekhouding en al de resttaakjes.
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