
 

 

 

 

 

                  

 



 
 

VERKEER 

 
 
 

Actiepunt maand oktober: veilig oversteken 

 

  

Op donderdag 19 september was het fietscontrole op onze school voor de 

leerlingen van L4, L5 en L6. Het was leuk om te zien dat er veel kinderen hun 

fiets bij hadden. Op enkele puntjes na waren de meeste fietsen goed in orde. 

Een dikke proficiat aan de mama’s en papa’s om de kinderen op een veilige 

manier de straat op te sturen. 

 

 

Onze eerste fietsdag is ook weeral achter de rug. Onze kinderen kregen 

allemaal op hun niveau fietsbehendigheid. Rijden tussen smalle stroken, 

bochtjes nemen, tijdig leren remmen, … dit zijn enkele oefeningen die 

we hebben zien passeren op de speelplaats. 

.  

20 september was het de jaarlijkse strapdag. Het was leuk om te zien dat er veel kinderen te 

voet, met de fiets, met de step of op een andere “strap-manier” naar school kwamen.  

Proficiat!!! 
In Herenthout hebben ze ook kunnen zien dat wij aandacht vragen voor een veilige 

schoolomgeving en om meer gebruik te maken van onze voetjes of de fiets. Ook een dikke 

dank u wel aan de politiediensten om ons te begeleiden tijdens onze tocht door de 

herenthoutse straten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Schoolnieuws 
 

 

Leerlingenraad  
 

We hebben een nieuwe leerlingenraad. Dinsdag 8 oktober komen we voor de eerste keer 
samen. Wij zijn benieuwd naar hun voorstellen en ideetjes!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren aan de school 

 
 

Beste ouders, 
Regelmatig zien wij dat er ouders hun auto parkeren voor de schoolpoort of op het grindplekje 

dat voorzien is voor de fietsers. Dit zijn GEEN parkeerplaatsen!!! Door jullie auto hier te 

parkeren kunnen de kinderen niet veilig naar de schoolpoort stappen. Er is voldoende 



parkeergelegenheid aan de school dus gelieve deze te gebruiken. Dit enkel in het belang van 
onze klavertjes kinderen. 
Alvast bedankt. 

 

Theater De Neus 

 
Onze kleuters en de leerlingen van de vlinderklas mochten genieten van 
het theaterstuk “De gevaarlijke straat” 

 

 

 

 

 

 

In de kalender!  

 

 
Scholenveldloop 4 oktober  
Vrijdag 4 oktober gaan onze leerlingen van de lagere school hun beste beentje voorzetten 
tijdens de scholenveldloop. Wij wensen iedereen veel succes. 

REEKS 1 JONGENS 6° LJ Omstreeks 13.45u 

REEKS 2 MEISJES 6° LJ  

REEKS 3 JONGENS 5° LJ  

REEKS 4 MEISJES 5° LJ  

REEKS 5 JONGENS 4° LJ  

REEKS 6 MEISJES 4° LJ  

REEKS 7 JONGENS 3° LJ  

REEKS 8 MEISJES 3° LJ  

REEKS 9 JONGENS 2° LJ  

REEKS 10 MEISJES 2° LJ  

REEKS 11 JONGENS 1° LJ  

REEKS 12 MEISJES 1° LJ  

 

SUPPORTERS OP POST!!! 



 

 

 

 
Mosselfeest 5 oktober  
Zaterdag 5 oktober is er ons jaarlijks mosselfeest. Wil je 
onze school steunen, kom dan zeker langs. Heb je nog niet 
ingeschreven? Niet erg!! We kunnen tot vrijdag 4 oktober 
extra porties bestellen.  

 
De centen die we overhouden gaan integraal naar onze 
kinderen van de school. 
Vorig schooljaar hebben we onze juffen extra budget 
gegeven om extra materiaal aan te kopen. 
Uitstappen werden mee gefinancierd zodat de bijdrage 
voor de ouders tot een minimum werden herleid, enz.  
 
 
 

 
 
 

 

 

Op woensdag 16 oktober staan de deuren van de eerste kleuterklas open voor een 

openklasvoormiddag (9u00-11u30)! Kom zeker een kijkje nemen! Kennen jullie nog ouders die 

op zoek zijn naar een school voor hun zoon of dochter? Wij nodigen hen graag uit om een 

kijkje te komen nemen !  

 

 

 
 

 

 
Wetenschapsdag 3de graad 
 
Op 17 oktober gaan onze leerlingen van de 3de graad naar middenschool De Vesten te  
Herentals om ondergedompeld te worden in de wereld van techniek en wetenschap.  
 



 

 
Kijkvrijdag 
 
Op 18 oktober nodigen de juffen van onze kleutertuin de ouders uit op een kijkje te komen 
nemen in de kleuterklassen. Op deze manier kunnen ouders zien met wat hun zoon/dochter 
bezig is in de klas. 
 

Oproep  

 
BS ‘t Klavertje verzamelt rekeningen Happyland  
 
Wij verzamelen rekeningen van Happyland ! In ruil voor deze rekeningen, krijgen wij van deze 
sponsor fijne materialen om onze tombola bij activiteiten  te verrijken.  
 
Rekeningen mag je via de boekentas aan de school geven.  
 
 

 
 

 
BELANGRIJK!!! 
 

Blijkbaar staat het tuinfeest niet op de kalender. Het tuinfeest gaat door op zaterdag 27 
juni 2020. Hou deze data vrij zodat we samen het schooljaar al swingend kunnen 

uitzwaaien.. 
 

 

KALENDER OKTOBER  

Vrijdag 4 oktober Scholenveldloop 

Zaterdag 5 oktober  Mosselfeest 

Dinsdag 8 oktober 12u. Leerlingenraad 

Donderdag 10 oktober Zwemmen 

Woensdag 16 oktober Openklasdag Guppyklas 

Donderdag 17 oktober Fietsdag                                             
Bezoek Bib:                                                    
L1 - L2 : 09.50 - 10.15u                          
L3 - L4 : 10.50 - 11.10u                          
L5 - L6 : 11.10 - 11.30u                                 
Wetenschapsdag L5&L6 De Vesten 



Vrijdag 18 oktober Kijkvrijdag 

Maandag 21 oktober 19u30 Vriendenkring 

Donderdag 24 oktober Zwemmen                                  
Theatervoorstelling boom  L1 - L6  

Maandag 28 oktober  Herfstvakantie 

Dinsdag 29 oktober  Herfstvakantie 

Woensdag 30 oktober  Herfstvakantie 

Donderdag 31 oktober  Herfstvakantie 

  

November 2019 
Vrijdag 1 november  Herfstvakantie 

Donderdag 7 november Zwemmen                                                 
1 ste Rapport  

Maandag 11 november  Wapenstilstand (geen school) 

donderdag 14 november Bezoek BiB:                                             
L1 - L2  09.50 - 10.15u                            
L3 - L4  10.50 - 11.10u                             
L5 - L6  11.10 - 11.30u 
Ouderavond KS en LS 

Maandag 18 november 19u30 vriendenkring                                                                        
L1 - L2: Toneel Migratie 11.11.11 

Donderdag 21 november Zwemmen                   
Grootouderfeest in de namiddag 

 
Donderdag 25 november Pedagogische studiedag  

 

KLEURPLAAT! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


