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Beste ouders 
 

Juni komt er aan! Een drukke maand … lees maar!  

Onze kinderen van de lagere school tonen tijdens de toetsen- en proefwerkenperiode wat ze allemaal kunnen.  

Daarna is het tijd voor de sportdag, schuif-eens-op, … het einde van het schooljaar. 
 

Vriendelijke groeten 

meester Johan. 

 

Pedagogische studiedag, 30 mei … vrijaf 

Ter herinnering … er is opvang bij Stekelbees. 
 

Vrijaf en opvang bij Stekelbees  

 Vrijdagavond 1 juni: geen avondopvang bij  

Stekelbees omwille van hun personeelsfeest.  

 * kleuters moeten opgehaald zijn om 16 uur! 

 * kinderen van de lagere school om 16.45 uur! 
 

Klassen volgend schooljaar  

We kennen in de Klimop de traditie om ouders en kinderen nog 

voor het einde van het schooljaar in te lichten wie de 

leerkrachten zijn van de respectievelijke klassen en hoe we de 

grote leerlingengroepen ondersteunen. Van zodra de 

besprekingen binnen de scholengemeenschap van Kortenberg 

afgerond zijn, laten we jullie weten hoe we 2018-2019 

organiseren. Nog even geduld dus …  

  

Bijna naar het 1ste leerjaar 

De derdekleuterklassers van juf Sophie en juf Ineke staan te 

trappelen om de grote stap naar het 1ste leerjaar te zetten. Wij 

voorzien een aantal gemeenschappelijke activiteiten met het  

1ste leerjaar: een turn- en zwembeurt, enkele bezoeken aan de 

klas van juf Ellen en … een uitstap met picknick. Dit wordt leuk! 

De ouders van de derdekleuterklassers nodigen we uit op 

donderdag 28 juni om 15 uur voor de plechtige diploma-

uitreiking van hun bijna eersteklasser! Nadien kan iedereen een 

kijkje gaan nemen in de klas van het 1ste leerjaar. 
 

Schuif eens op … naar 18-19 

Alle kinderen van onze school maken op maandag 25 juni kennis 

met de leerkracht van het volgende schooljaar.  

Tijdens schuif-eens-op doen ze een aantal activiteiten in de klas 

van het volgende schooljaar. Tijdens de tweede helft van juni 

overleggen de leerkrachten met hun collega’ s om de overdracht 

van gegevens te doen.    
 

Diploma-uitreiking 6de leerjaar 

De kinderen van het 6de leerjaar krijgen op donderdag 28 juni 

om 19.30 uur hun getuigschrift basisonderwijs.  

Hun ouders worden uitgenodigd op hun afscheidsreceptie.  
 

 

Proefwerken  

De proefwerkenperiode is als volgt: 

 * 4de lj.: van 15 t.e.m. 22 juni  

 * 5de lj.: van 15 t.e.m. 22 juni  

 * 6de lj.: van 11 t.e.m. 21 juni  

  

De zesdeklassers leggen van maandag 18 t.e.m. woensdag 

20 juni de OVSG- toetsen af. Deze toetsen gaan over de kennis 

en de vaardigheden, die nodig zijn om de eindtermen einde lager 

onderwijs te meten. De toetsen zijn opgesteld door de 

Onderwijsdienst van Steden en Gemeenten. Op die manier 

kunnen onze leerkrachten hun resultaten toetsen aan Vlaamse 

gemiddelden. 
 

   

 Ooievaars op bezoek 

 Karolien is het zusje van Rosa (K2) en Willem Meuwissen.  

Ze  werd geboren op 11 april ’18. 

 Felix, is het nieuwe broertje voor Eef Depla (K0).  

Hij werd wereldburger op 10 mei ’18. 

We wensen beide gezinnen van harte proficiat! 

 

Liliane Spitaels  

Poetsvrouw Liliane is met pensioen. Met de hele school hebben 

we haar op donderdag 17 mei ’18 uitgewuifd met  liedjes, 

dansjes en een korf vol geschenkjes van kinderen, personeel en 

gemeentebestuur. We zijn Liliane erg dankbaar voor haar meer 

dan 20 jaar dienst in onze school. 

 

Juf Griet, de nieuwe schooldirecteur van de Klimop  

De leerkrachten maakten al kennis met haar, de schoolraad en 

oudervereniging ontmoeten haar op 29 mei ’18. 

 

Juf Griet is vrijwel elke week op school om samen met meester 

Johan de organisatie van het volgende schooljaar voor te 

bereiden. In de loop van de maand juni maken de kinderen kennis 

met hun nieuwe schooldirecteur. 

 

Keuze levensbeschouwing 2018-2019 

Ouders dienen vóór het einde van dit schooljaar een keuze te 

maken voor de vak “levensbeschouwing” in de lagere school. 

De ouders van de kinderen van de huidige 3de kleuterklas maken 

een keuze op het formulier dat we hen bezorgen. 

Ouders van de huidige 1ste tot 5de leerjaren krijgen een 

formulier waarop ze aanduiden of ze volgend schooljaar voor 

dezelfde of voor een andere cursus levensbeschouwing kiezen. 

Bezorg ons a.u.b. snel de ingevulde formulieren terug,  

graag ten laatste op 15 juni.  

 

Oudercontacten 

De oudercontacten op het einde van het schooljaar worden 

georganiseerd  

 * in de kleuterschool: op dinsdag 19 en woensdag 20 juni  

* in de lagere school: op dinsdag 26 en woensdag  27 juni   

 

Rapporten 

Op maandag 4 juni krijgen de kinderen van het 4de, 5de en 6de 

leerjaar hun puntenrapport.  

Nadien, op dinsdag 26 of woensdag 27 juni geven we tijdens de 

oudercontacten het proefwerkenrapport. 

In het 1ste, 2de en 3de leerjaar geven we op dinsdag 26 of 

woensdag 27 juni tijdens het oudercontact het eindrapport. 

 

Hulp(groot)ouders in de bloemetjes 

Op vrijdag 15 juni om 14.45 uur zetten we een pluim op de hoed 

van de hulp(groot)ouders! Zij hielpen ons op vrijdagnamiddag in 

de 2de en 3de kleuterklas en bij het niveaulezen in het 1ste, 2de en 

3de leerjaar. 

 



Bijhouden van schriften 

In het basisonderwijs ben je niet verplicht schriften te 

bewaren. Zelfs rapporten mag je weggooien. In het 

kleuteronderwijs moet je ook niets bijhouden. Als je kind naar 

het secundair overgaat, moet je wel zorgvuldig het getuigschrift 

basisonderwijs bewaren.  

In het secundair onderwijs spreekt de school per 

studierichting drie leerlingen aan. Zij moeten dan tot het einde 

van het schooljaar daarop hun schriften, huistaken en 

werkstukken bijhouden. Die zijn voor de inspectie bedoeld. 

Ofwel bewaart de school die schriften, of ze spreekt met de 

leerlingen af dat ze die thuis bewaren. Als de school je kind niet 

aanspreekt, hoef je dus niets bij te houden. Boeken hoef je 

sowieso niet te bewaren. De school zal wél alle schoolagenda’s 

opvragen. Berg ook zorgvuldig het studiebewijs op dat je  

kind op het einde van elke graad krijgt. 

 

Het spreekt vanzelf dat heel wat schriften, werkjes van 

kinderen later een souvenirwaarde hebben. Als volwassenen 

kijken we ook graag naar opstellen, tekeningen, … die we als kind 

maakten. Of we onze kinderen ook onze rapporten uit onze 

kinderjaren willen tonen, is een persoonlijke beslissing … .  

 

Ik word groot 

De kinderen van het 2de lj. vieren hun feest, samen met de 

leerkrachten levensbeschouwing op donderdag 14 juni. 

 

 Schoolreizen 

* Vrijdag 1 juni:  

- het 1ste en 2de leerjaar trekken naar de Lilse Bergen  

- het 3de en 4de leerjaar spelen in de speeltuin van Tervuren  

- een fietstocht voor het 5de en 6de leerjaar naar  

het provinciaal domein in Hofstade. 

* Vrijdag 22 juni:  

- de kleuters gaan naar het Ollemanshoekje in Herselt 

 

Inschrijvingen 

Kinderen die nu al  in de Klimop naar school komen,  

hoeven zich voor het volgende schooljaar niet opnieuw in te 

schrijven. De inschrijving wordt automatisch verlengd. 

Als ouders beslissen hun kind(eren) in een andere school in te 

schrijven, dienen ze ons dit tijdig mee te delen. 

 

Facultatieve en pedagogische vrije dagen 2018 –2019 

De facultatieve vrije dagen vallen volgend schooljaar op  

* maandag 8/10/2018 

* vrijdag 24/05/2019   

De pedagogische dagen organiseren we op 

* vrijdag 19/10/2018 

* woensdag 23/01/2019 

Op die dagen voorziet Stekelbees de opvang van de kinderen.   

Opvang en speelpleinen tijdens de zomervakantie… 

STEKELBEES voor kleuters  

 In Everberg (Annonciadenstraat 1A te Everberg) en  In De Regenboog (Kloosterstraat 10 te Kortenberg) 

 online inschrijven via www.landelijkekinderopvang.be  

Info: Gemeentehuisstraat 11, Everberg, 02/751.43.22 (elke werkdag tussen 9u en 12u) 

 Via e-mail admibokortenberg@landelijkekinderopvang.be  Via infolijn: 070/24.60.41 (elke werkdag tussen 9u en 14u) 

JEUGDDIENST GEMEENTE KORTENBERG voor kinderen van 5 tot 15 jaar 

 online inschrijven is verplicht via  www.kortenberg.grabbis.be  info: jeugddienst van Kortenberg: 02/755.22.85.  

Wist je dat … 
* het 2de leerjaar houdt haar eindfeest in de bib van Kortenberg op donderdag 7 juni met “Tante Tania en Annie de Pannie”, het 4de 

leerjaar doet dit op woensdag 20 juni, met jeugdschrijver Stijn Moekaars  

* we, als het zonnig en warm weer is, de plonsdag van de kleuterschool organiseren op donderdag 14 juni 

* we op woensdag 27 juni volley- en voetbalwedstrijden van de leerkrachten tegen de kinderen van het 6de leerjaar plannen 

* we in de lagere school een sportdag organiseren op dinsdag 26 juni 

* kinderen die tijdens de zomervakantie jarig zijn, vieren we in de laatste week van juni. Bij de kleuters wordt het moment best vooraf 

afgesproken met de kleuterjuf. 

* de warme maaltijden en soep van de laatste schoolweek worden verrekend op de schoolrekening van volgend schooljaar.  

* we op vrijdag 29 juni, de laatste schooldag, tot 15.45 uur activiteiten organiseren voor jullie kinderen. Wij maken geen gebruik van de 

mogelijkheid die de minister ons biedt om een halve dag vroeger met vakantie te gaan.  

Maandkalender juni ‘18 

woensdag 30 mei 

* vrijaf: pedagogische studiedag 
 

vrijdag 1 juni  

* schoolreis 1ste en 2de lj.: speeltuin Lilse Bergen  

* schoolreis 3de en 4de lj.: speeltuin Tervuren  

* fietstocht 5de en 6de lj.: speeltuin Hofstade 

 * geen avondopvang bij Stekelbees 

maandag 4 juni  

* 4de, 5de en 6de lj.: tussentijds rapport 

woensdag 6 juni:  

* 12 uur: werkgroep mobiliteit 

donderdag 7 juni: 

* 2de lj.: eindfeest boekenproject in de bib 

zondag 10 juni 

* Vaderdag  

maandag 11 juni 

* 6de lj.: proefwerken t.e.m. 25 juni 

donderdag 14 juni 

* plonsdag kleuterschool 

* 2de lj. “ik-word-groot-feestje” 

vrijdag 15  juni 

 * 14.45 uur: viering hulp(groot)ouders 

* 4de en 5de lj.: proefwerken t.e.m. 22 juni 

  

 

maandag 18 juni 

* 6de lj.: OVSG- toetsen t.e.m. 20 juni 

dinsdag 19 juni  

* 3de kleuterklas zwemt in Zaventem 

* oudercontacten K1, K2 en K3 

woensdag 20 juni  

* 4de lj.: eindfeest boekenproject in de bib 

 * oudercontacten K0, K1, K2 en K3 

 vrijdag 22 juni 

 * schoolreis kleuterschool: Ollemanshoekje 

maandag 25 juni 

* schuif-eens-op 

* picknick 3de kl. en 1ste lj. 

dinsdag 26 juni 

* sportdag lagere school 

* oudercontact L1, L2, L3, L4 en L5  

woensdag 27 juni 

* voet- en netbalwedstrijden lagere school 

* oudercontact L1, L2, L3, L4, L5, L6A en L6B 

 donderdag 28 juni 

 * 15 uur: diploma-uitreiking 3de kl. 

* 19.30 uur: diploma-uitreiking 6de lj. 

vrijdag 29 juni 

* laatste schooldag van 2017-2018  

* de school eindigt om 15.45 uur 

* betaalde opvang vanaf 16 uur 

 

Zomervakantie  

* van 30 juni t.e.m. zondag 2 september ’18. 

* Het volgende schooljaar start  

                          op maandag 3 september ’18. 

 

vrijdag 31 augustus 

17.30 – 19.00 uur:  opendeurdag 
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