
Klimopnieuws 
26 februari 2018 

Basisschool de Klimop - Kwerpsebaan 249 - 3071 Erps- Kwerps -  02 - 759.64.59 – e-mail: deklimop@kortenberg.be 
 

 

Beste ouders 

 

Hoe spannend! We tellen de dagen af …. Circus Klimopini komt dichtbij! 

 

Onze kinderen zoeken passende kostuums, oefenen de mooiste dansen, jongleren, rollebollen, goochelen, …  tonen wat ze 

allemaal kunnen! Ze wachten enkel nog op … een enthousiast publiek en … een groot applaus!  

 

Ondertussen trotseren we een koudegolf en snakken we naar warmte van de zon …. naar de lente! 

Onze circustent zal alvast verwarmd worden! 
 

   Het wordt een speciale maand …  

     meester Johan. 

 

Inschrijvingen 2018-2019 

Ouders van broertjes en zusjes van Klimopkinderen die 

volgend schooljaar hun schoolcarrière starten, schrijven 

hun peuters geboren in 2016 in tijdens de 

voorrangsperiode van 1 t.e.m. 14 maart ’18. Dit kan elke 

schooldag tussen 8.30 en 16.30 uur, op woensdag tot 

12.30 uur. Breng het inschrijvingsdocument en een kopie 

van de de Kids-ID mee.  
 

Voor andere ouders start de  

inschrijvingsperiode  

op vrijdag 16 maart 2017 om 8 uur. 

   

Circus Klimopini 

Wie het nog niet deed … bestel de tickets voor de 

voorstellingen van zaterdag 17 maart ’18. 

We zoeken nog vrijwilligers om mee te helpen bij de eet- 

en drankstanden na de optredens! Twijfel niet en … steek 

samen met andere ouders de handen uit de mouwen! 
 

Avonturenklas voor 5de en 6de leerjaar te Sy 

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar beleven hun 

avonturenklas in de week van 19 t.e.m. 23 maart. Ze 

verblijven in ,,Rochers de Sy’’, in de gemeente Ferrières 

in de Famenne, aan de rivier de Ourthe. 

Het wordt een week van samenzijn,  sportief uitleven in 

een bosrijke omgeving met sport- en natuuractiviteiten 

onder leiding van professionele monitoren van Fun 

Adventure. 
 

Hanenklas voor 3de en 4de leerjaar te Beersel  

Het 3de en 4de leerjaar beleven na de paasvakantie hun 

midweek in het Hanenbos in Beersel (provinciaal domein 

van Huizingen). Leuke activiteiten en … twee nachtjes 

slapen! Ze vertekken op woensdagochtend 18 april en zijn 

terug op vrijdagnamiddag 20 april.  

Verdere info volgt nog. 
 

Geen sport en spel  

Op vrijdag 30 maart, net voor het begin van de paas- 

vakantie, is er tussen 15.55 en 16.35 uur geen sport en 

spel voor de lagere school.  

 Oudercontacten 

Op het einde van dit 2de trimester organiseren we onze 

oudercontacten. We bespreken vooral die kinderen waarvan 

de leerkrachten het nodig achten.  

Als je als ouder geen uitnodiging krijgt voor een gesprek, 

kan je als ouder wel een afspraak maken.  

We maken graag voor iedereen tijd.  

 woensdag 21 maart voor de kleuterschool 

 woensdag 28 maart voor de lagere school  

 

De oudervereniging vergadert op donderdag 8 maart  

* om 19.30 uur: werkgroep “mobiliteit” 

* om 20.30 uur: vergadering oudervereniging 

   

Leerkrachten 3de kleuterklas 

Juf Mieke is terug op school. Haar elleboog is goed genezen! 

Op 15 maart ondergaat ze echter haar 2de knieoperatie.  

Ze zal dan weer een heel tijdje werkonbekwaam zijn. 

Juf Ineke komt op 12 maart terug uit zwangerschapsverlof 

van haar zoontje Arne. Juf Sophie blijft op post tot ten 

minste het einde van het 2de trimester!  

 

Solidariteitsmarkt  

De zesdeklassers organiseerden hun solidariteitsmarkt op 

donderdag 8 februari! Hun actie bracht 966,46 euro op.  

De opbrengst werd elk voor de helft doorgestort aan SOS 

Kinderdorpen en De Eglantier in Leefdaal!  

Proficiat 6de leerjaar!  

 

Jeugdboekenmaand 

Van 1 tot 31 maart loopt de jeugdboekenmaand rond het 

thema ,,Eureka!, Wetenschap en techniek”. In de Klimop 

werken we nauw samen met de bibliotheek van Kortenberg, 

vooral tijdens de jeugdboekenmaand.  

 op vrijdag 9 maart spelen de kinderen van het 3de leerjaar 

het jeugdboekenspel in de bib 

 op vrijdag 30 maart is het de beurt aan de vijfdeklassers. 
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Kronkeldiedoe 

Op dinsdag 27 maart doen de kinderen van het 1ste en 2de 

leerjaar mee aan Kronkeldiedoe in de sporthal van 

Kortenberg. Kronkeldiedoe is het mannetje dat boordevol 

energie langs verschillende oefeningen kronkelt en veert. 

De kinderen doorlopen, net zoals het mannetje, een 

weldoordacht en gevarieerd parcours met telkens 

verrassende spelsituaties.  

 M-oties, praten filosoferen over kunst en gevoelens 

Het 2de leerjaar bezoekt het M- Museum te Leuven 

op donderdag 22 maart. Iedereen kijkt anders naar kunst en 

maakt andere associaties. De  kinderen filosoferen over 

kunst en gevoelens. Door tijdens het museumbezoek goed te 

kijken, luisteren en vergelijken, ontdekken kinderen meer 

over kunstwerken en ontwikkelen ze ook hun taalgevoel. Er 

wordt niet alleen gepraat in deze rondleiding. Plasticine, 

pictionary, muziek en beweging spelen ook een rol. 

Wist je dat? 
 we net voor het begin van de paasvakantie een fietshelmenverkoop organiseren.   

Kinderen en ouders kunnen dan helmen passen, de juiste kleur kiezen en … bestellen.  

De firma SCOTT uit Kortenberg geeft ons fikse kortingen!  

 wie in de lagere school voor de huiswerkklas of “sport en spel” kiest, blijft tot 16.35 uur.  

Eerder vertrekken, kan niet. Als ouders hen vroeger komen halen, storen ze de andere leerlingen in hun werk … of spel. 

 we net vóór de krokusvakantie maar al te blij waren met de berg pannenkoeken die de ouders en leerkrachten voor ons 

bakten. De kinderen (en leerkrachten ) hebben heerlijk gesmuld! 

 al onze leerkrachten op 20 februari de KIVA- informatiesessie volgden. Een kernteam van drie leerkrachten volgen op 

27 februari een ganse dag de navorming. Op 27 maart volgt hun 3de vormingsdag. 

 tijdens de paasvakantie de verlichting in de lagere school, de gangen en de turnzaal vernieuwd wordt? 

  het 3de lj. meedoet aan de zwerfvuilactie van de gemeente Kortenberg? Ze doen dit in de week na de circusoptredens. 

Maart 2018  
donderdag  1 maart 

* t.e.m. 14 maart: inschrijvingen 

peuters met broer of zus in de Klimop  

 * Hans van Circus zonder Handen in de 

school  

 * start van de jeugdboekenmaand 

“Wetenschap en techniek” 

vrijdag 2 maart  

 * Hans van Circus zonder Handen in de 

school  

woensdag 7 maart  

 * Dennis van Circus Picolini in de school  

donderdag 8 maart  

 * 19.30 uur: werkgroep mobiliteit 

 * 20.30 uur: vergadering 

oudervereniging 

vrijdag 9 maart  

 * 3de lj.: jeugdboekenweekspel in de bib 

zondag 11 maart  

 * 17 uur: bouw van de circustent  

donderdag 15 maart 

* inschrijvingsdag voor kinderen 

personeel van peuters geboren in 2016 

vrijdag 16 maart 

 * start vrije inschrijvingsperiode voor 

het schooljaar 2018-2019 

zaterdag 17 maart  

 * 11 en 15 uur: optredens Circus 

Klimopini 

maandag 19 maart  

 * avonturenklas 5de en 6de lj. te Sy, 

t.e.m. 23 maart  

woensdag 21 maart 

* 9 - 10 .30 uur: kijkdag voor nieuwe 

kleuters 

* oudercontacten kleuterschool 

 donderdag 22 maart 

 * 2de lj. naar M- museum te Leuven 

 zondag 25 maart 

 * zomertijd 

 maandag 26 maart 

 * start verkoop fietshelmen 

dinsdag 27 maart  

 * 1ste en 2de lj. naar Kronkeldiedoe 

 woensdag 28 maart 

 * oudercontact lagere school 

 * rapport in de lagere school 

 donderdag 29 maart 

 * paaseieren rapen in de kleuterschool 

vrijdag 30 maart  

 * paaseieren rapen in de lagere school 

 * 5de lj.: jeugdboekenweekspel in de bib 

* geen sport en spel 

 

31 maart t.e.m. paasmaandag 15 april  

* paasvakantie 

 

woensdag 18 t.e.m. 20 april ‘18 

 * 3de en 4de lj.: Hanenklas in Beersel 

Kinderopvang tijdens de paasvakantie 
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  via  www.kortenberg.grabbis.be  info: jeugddienst van Kortenberg: 02/755.22.85.  

Circus Klimopini  

zaterdag 17 maart 2018 

optredens om 11 en 15 uur 
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