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Beste ouders 
 

Vanaf nu dromen onze kinderen en leerkrachten van een leven als circusartiest! 

Deze voormiddag gaf circusdirecteur Dennis Hartman van Circus Picolini het startsein van ons circusproject. 

Op zaterdag 17 maart ’18 treden we op in de grote circustent! 

 

Traditioneel sloten we vandaag het eerste deeltje van het schooljaar af met ons ,,filmpaleis’. 

De kinderen genoten van een film en smulden ondertussen van een lekker cinema- ijsje!  

 

Straks start de herfstvakantie … geniet ervan!  

         meester Johan. 

 
Vrijaf op vrijdag 17 november  

omwille van de pedagogische studiedag voor leerkrachten. 

Er is opvang bij Stekelbees.  

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

 

Lichtjeswandeling  

Zaterdag 25 november is iedereen welkom op onze 

,,lichtjeswandeling’. We maken een tocht in de buurt van de  

school met lampionnen en kaarsjes.  

Je kan de wandeling starten tussen 17 en 18 uur. Nadien is 

iedereen welkom op een sfeervolle speelplaats en genieten 

we van het free- podium van de kinderen. 

 

Zwemlessen …  

Kinderen die hun zwemuitrusting thuis vergeten, krijgen een 

badpak of zwembroek en badhanddoek van de school in 

bruikleen. Op die manier ontsnappen ze niet aan de 

verplichte zwemles! Alleen een grondige reden of een attest 

van de geneesheer kan de kinderen ontslaan van de zwemles.  

 

Spelen op de speelplaats 

We hadden het voorzien op de “dag van de jeugdbeweging” 

maar het slechte weer weerhield ons om de kinderen van de 

lagere school plein- en groepsspelen aan te leren. Uitgesteld 

is niet verloren … we plannen de activiteit nu op vrijdag 10 

november ’17.  

Op die manier bieden we de kinderen spelletjes aan om het 

kwartiertje van de speeltijd leuk te beleven! 

 

Extra hulp in het 5de leerjaar 

Na de herfstvakantie ondersteunt Kirsten Ceuppens 

halftijds het 5de leerjaar. Zij zal op maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag in de voormiddag juf Leen en haar 29 

leerlingen ondersteunen. 

Op die manier komen er ook uren vrij om de andere grote 

leerlingengroepen van de lagere school te ondersteunen. 

 

Attentie voor de grootouders 

Zoals eerder aangekondigd houden we dit schooljaar geen 

grootouderfeest. Onze oma’s en opa’s zullen uitgenodigd 

worden op ons circusoptreden van zaterdag 17 maart ’18 om 

hun kleinkinderen aan het werk te zien. Binnenkort 

ontvangen de grootouders wel al een lieve attentie. 

 Pastafestival … een succes! 

Tijdens ons Pastafestival mochten we ruim 430 mensen 

verwennen! Fantastisch en … dank u wel aan alle medewerkers!  

We beseffen het … de activiteiten en feesten komen er in een 

snel tempo aan. De wijnslag ging van start, op 25 november 

stappen we mee in de lichtjeswandeling en ons circusproject 

kreeg al zijn start. 

 

Allemaal (behalve de wijnslag ) leuke activiteiten voor onze 

kinderen waar we ook medewerking vragen aan bereidwillige 

ouders.  

Tijdens ons pastafestival was de opkomst van vrijwilligers 

eerder mager … spijtig! 

 

Daarom een dringende oproep naar onze ouders! 

Spreek met elkaar af om jullie voor de school in te zetten 

tijdens de feesten op school. Je inzetten als vrijwilliger geeft 

veel voldoening, … je beleeft een leuke activiteit en … je leert 

andere ouders kennen! Doen!  

Onze kinderen en leerkrachten zullen jullie echt dankbaar zijn. 

 

Wijnslag de Klimop … 

Vergeet je wijnkelder(tje) niet aan te vullen.  

De geselecteerde wijnen vind je enkel in de betere restaurants 

en bij gespecialiseerde wijnhandelaars. Je koopt wijnen aan een 

scherpe prijs. De bestelling kan men in onze eetzaal afhalen op 

vrijdag 15 december van 15 tot 17.30 uur. Met de opbrengst 

van de wijnslag sponsoren we de uitstappen van de kinderen 

naar musea, theater, sportactiviteiten en schoolreizen. 

Bestellen kan t.e.m. vrijdag 8 december.. 

Bestellen kan op de bestelformulier of via de webshop op 

www.deklimop.net. 

  

Fluojasjes  

De nacht van zaterdag 28 naar zondag 29 oktober veranderen 

we naar ,,wintertijd’’.  Het zal dan vroeg donker zijn. Motiveer 

de kinderen het fluojasje te dragen. Tijdens de maand 

november zetten we een actie op i.v.m. ,,zien en gezien worden’’! 

Fluohesjes zijn in de school te koop aan € 3,50/stuk. 

Om de kinderen te motiveren organiseren we op vrijdag  24 

november onze fluofuif! 

Op vrijdag 24 november houden we onze fluofuif! 
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Wist je dat … 

* onze oudervereniging n.a.v. de ,, internationale dag van de leraar’’ op 5 oktober ’17 de leerkrachten een grote mand met fruit en 

gezonde hapjes bezorgden? Ze waren overheerlijk! Dank u! 

* de kinderen van de lagere school tijdens de herfstvakantie hun gympak mee naar huis nemen om te laten wassen.  

* de oudercontacten van eind december nog ver weg zijn. Als je als ouder zorgen maakt over jouw kind, spreek gerust de 

leerkracht aan. Als de juf of de meester het zelf nodig acht jullie te spreken, zal dit ook gebeuren. De zorgleerkrachten en de 

CLB- medewerkers zijn deel van ons schoolteam. Ze staan in voor observaties, gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten. 

Samen weten we meer! 

*  wie in de lagere school voor de huiswerkklas en sport en spel kiest, blijft tot 16.35 uur. Eerder vertrekken, kan niet. 

Wanneer hun ouders of grootouders hen vroeger komen halen, worden de andere leerlingen gestoord in hun werk … of spel. 

* in het kader van de lessen vredesopvoeding en geschiedenis de kinderen van het 5de en 6de leerjaar op woensdag 8 november het 

“Belevingscentrum ’14-’18” bezoeken waar  ze leren over de Vlaams-Brabantse oorlogsgeschiedenis? 

* we op vrijdag 10 november starten de kinderen van het 2de en 3de leerjaar met het niveaulezen. In kleine groepjes en onder 

leiding van enkele lees(groot)ouders krijgen de kinderen leesteksten op hun niveau aangeboden, telkens op vrijdagnamiddag van 

15.20 tot 15.45 uur 

* onze leerlingen van het 4de leerjaar het witloofmuseum te Kampenhout bezoeken op maandag 13 november ‘17 

* de 2de kleuterklas op dinsdag 14 november naar het woon- en zorgcentrum O.L. Vrouw in Erps-Kwerps gaat om er een leuk 

cadeautje te brengen liedjes te zingen. 

* maandag 20 november de 2de en 3de kleuterklas kijken naar de voorstelling “Schatten op zolder” van Nellie en Cezar  

* op donderdag 30 november de 2de kleuterklas en het 2de leerjaar het speelgoedmuseum in Mechelen bezoeken. 

* de kinderen na de herfstvakantie de schoolfoto’ s meekrijgen.  Bezorg ons tijdig de bijbestellingen a.u.b.  

* de kerstvakantie op 22 december start om 15.50 uur. Overdag vieren we ons kerstfeest.  

  Om 15 uur zijn ouders en grootouders uitgenodigd voor een drankje!  
Oudervereniging  

* donderdag 9 november, 19.30 uur: vergadering werkgroep ,,lichtjeswandeling’’  

* donderdag 9 november, 20.30 uur: vergadering de oudervereniging  

* maandag 20 november, 20.00 uur: vergadering werkgroep ,,pastafestival”  

Dé leden van onze oudervereniging …  

Hans Vanderschot Voorzitter en papa van Toon (L6B) Nathalie Mata Mama van Ruben Roels (K0) 

Katrien De Koninck Ondervoorzitter en mama van  

Valentino Triest (L2) 

Griet Meyen Mama van Imke (L4) en Joren 

Raeymaekers (L1) 

Nancy Gillis Secretaris en mama van Brenna (L2) en  

Mina (L5) Nijs 

Marie Moreau Mama van Flo Michiels (K2) 

Bart van den 

Heuvel  

Kassier en papa van Vincent (K2) en Simon  

Van den Heuvel (L6A) 

Isebel Van De Look Mama van Elias (L2) en Luka (L1) 

Steven Crabbé Papa van Thiebe Crabbé (K0) Christine Van Gelder Mama van Olivia (L2) en Samuel 

Paredaens (K3) 

Kristien Dieussaert mama van Dries (L4) en Maarten Degreef (L6A) Gina en  

Luc 

Verhoeven 

Roovers  

Ouders van Irina Verhoeven (L6B) 

Bram Gillis Papa va Victor (L1) en Samuel (L6A) Gudrun Peperstraete  zorgcoördinator  

Peter en 

Christel 

Janssen 

Van Eycken 

Ouders van Ella-Rose Janssen (K3) Annemie Saenen  Leerkracht K1 

   Johan Bryon  Directeur 

November 2017 

28 oktober tot en met 5 november: 

* herfstvakantie 

woensdag 8 november  

* 5de en 6de lj. naar het belevingscentrum 14-18 te Tildonk. 

donderdag 9 november  

* 19.30 uur: werkgroep lichtjeswandeling 

* 20.30 uur: vergadering van de oudervereniging  

vrijdag 10 november 

* 14.55 u: start van het lezen met lees(groot)ouders in 2de  en 3de lj. 

* juf Els (2de lj.) en juf Gudrun (zorgcoördinator) volgen navorming 

“Oplossingsgericht omgaan met probleemgedrag in de basisschool” 

* doorschuif in de lagere school (groeps- en speelplaatsspellen) 

maandag 13 november 

* 1ste lj. op bezoek in de bib van Kortenberg 

* 4de lj. naar het witloofmuseum te Kampenhout 

* 1ste en 5de lj.: vaccinatie door de CLB- schoolarts  

dinsdag 14 november  

* 2de kl. naar Woon- en zorgcentrum O.L. Vrouw in Erps-Kwerps 

* juf Tina, 6de lj. B, volgt navorming “Frans” 

* juf Lies, knuffelklas, volgt navorming “taal bij kleuters” 

 

 vrijdag 17 november 

* vrijaf omwille van de pedagogische studiedag 

maandag 20 november  

* 2de en 3de kl. naar theater “Nellie & Cézar”  

* 20.30 uur: werkgroep “pastafestival” 

dinsdag 21 november 

* juf Jolien, navorming OVSG- toetsen 

donderdag 23 november 

* meester Stijn naar navorming “ICT”  

vrijdag 24 november 

* fluofuif 

* bestellingen wijnslag binnenbrengen 

zaterdag 25 november:  

* lichtjeswandeling 

 17 – 18 uur: start van de wandelingen 

maandag 27 november  

* juf Tina, 6de lj. B, volgt navorming “Frans” 

donderdag 30 november  

* 2de kl.  en 2de lj. naar speelgoedmuseum Mechelen 

vrijdag 1 december  

* rapport voor 5de en 6de lj. 

zaterdag 25 november 2017 … lichtjeswandeling 

 vertrek van de wandelingen tussen 17 en 18 uur 
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