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Beste ouders 
 

We zijn het schooljaar 2018-2019 goed gestart!  

De eerste schoolmaand september is achter de rug!  Ik ben erg blij dat ik vanaf nu ook tot het team van ‘De Klimop’ behoor.  

Ondertussen rollen we straks oktober in … met alweer een druk programma.  
 

Vriendelijke groeten, 

Juf Griet.  
 

Ooievaar op bezoek 

 Angelos is het broertje van Marios Tzigersizoglou 

 (1ste leerjaar). Hij werd geboren op 25 september 2018. 

We wensen de hele familie van harte proficiat! 

 

Vrijaf  

op maandag 8 oktober omwille van een facultatieve vrije 

dag en op vrijdag 19 oktober omwille van de 

pedagogische studiedag voor de leerkrachten. 

Er is telkens opvang bij Stekelbees.  

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

 

Verkeersveiligheid in de schoolomgeving 

Rond de school is het ’s morgens en ’s avonds steeds erg 

druk. Hou rekening met een aantal afspraken… 

*Rond de school geldt er een maximumsnelheid van 

30km/u. Hou jullie hieraan! 

*Parkeer jullie auto op een reglementaire plaats. Op 

het voetpad is geen optie! 

* Kinderen en ouders steken over aan het zebrapad 

tegenover de kunstige schoolpoort. We steken de straat 

niet over aan de metalen uitgangspoort. 

* Alle kinderen dragen een fluojasje. 

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

Om de kinderen te motiveren organiseren we na de 

lichtjeswandeling onze fluofuif!  

 

Begin-en einduur van de school 

’s Morgens gaat de bel om 8.45u zodat het 

onthaalmoment en de lessen om 8.50u kunnen starten. 

Zorg dus dat de kinderen om 8.45u op school zijn. Er is 

niets erger voor kinderen (ook kleuters!) om alleen de 

klas te moeten instappen. 

’s Avonds stoppen de lessen om 15.45u en gaat de poort 

open om 15.50u. Samen kunnen we de dag goed beginnen 

en eindigen! 

 

Hulp(groot)ouders in de kleuterschool 

Op 28 september startten we met hulp(groot)ouders in 

de 2de en 3de kleuterklas. Telkens op vrijdagnamiddag van 

13.25 tot 14.30 uur spelen we met de 2de en 3de 

kleuterklas samen met (groot)ouders gezelschapsspelen, 

maken we puzzels,  …  

Leuk en leerrijk voor onze kleuters. Indien je nog wil 

aansluiten, spreek de leerkracht even aan… 

 

  

 De wijnslag 

Met de eindejaarsfeesten in aantocht kan je binnenkort de 

wijnkelder aanvullen. De opbrengst van de wijnverkoop van de 

oudervereniging gaat integraal naar de kinderen van De 

Klimop. 9 oktober start de wijnverkoop! 

 

Lopen op school  

*De scholenveldloop voor de lagere school op 28 september 

was ook dit jaar weer een groot succes! Bravo aan onze 

leerlingen van de lagere school die allemaal hun beste beentje 

voorzetten. 

* Twee keer per week doen de kinderen van de lagere school 

mee aan “one mile a day”. De kinderen lopen +/- 1 km in de 

buurt van de school, dit als bewegingstussendoortje. 

 

Op zoek naar kunstenaars!  
Op zaterdag 24 november vindt de lichtjeswandeling van de 

oudervereniging plaats. We maken het dit jaar extra gezellig 

met uitgeholde pompoenen. Wij zijn nog op zoek naar een 

mooie affiche om overal in het dorp op te hangen. Heb je 

zin en tijd om thuis een schilderij/ tekening te maken? Met 

veel pompoenen, lichtjes, kaarsjes,… en een streepje fluo ? 

Dan ben jij misschien de kunstenaar die we zoeken. Geef je 

schilderij/ tekening af aan de juf voor 10 oktober. Veel 

tekenplezier! 

 

KIVA op school 

We zijn dit schooljaar gestart als KIVA-school. We werken op 

vaste basis aan een positieve sfeer waar pesten geen plaats in 

kent. Natuurlijk is het belangrijk dat jullie als ouders hier ook 

in mee zijn. Daarom mogen jullie reeds noteren dat er op 

maandag 22 oktober een open klasmoment plaatsvindt met 

nadien een KIVA infomoment voor ouders. We hopen op een 

grote opkomst!  
 
Sportklassen 5de en 6de leerjaar 

Op maandag 1 oktober zijn onze oudste kinderen op 

sportklassen vertrokken. Ze zijn naar Genk, naar het 

Blosodomein waar ze kunnen paardrijden en/of aan omnisport 

deelnemen.   

 

De kleuterspeelplaats 

De kleuters kregen er deze week ook een buitenkeuken bij op 

de speelplaats. Ze brachten al een heleboel herfstmateriaal 

mee om mee te koken. Ze spelen hier heel mooi mee! We 

introduceerde dit met een grappig toneeltje op de speelplaats. 
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Factuur september-oktober 

De eerste factuur zal begin november ‘18  

meegegeven worden. Vanaf nu dienen alle facturen op een 

nieuw rekeningnummer gestort te worden. Dit vind je 

terug op het overschrijvingsformulier. 

 

Luchtkwaliteit 

 

 

 

We kregen eind september onze meetresultaten binnen 

over de luchtkwaliteit rond onze school. De NO2-

concentratie in de lucht bedraagt 18,7 microgram per 

kubieke meter. We zitten hiermee in de groene zone en 

dit is dus een goed resultaat. Hier zijn we erg tevreden 

mee! 

 
Uiterst slecht       + 60 

Uiterst slecht   55 - 60 

Uiterst slecht   50 - 55 

Zeer slecht      45 - 50 

Slecht              40 - 45 

Ondermaats     35 - 40 

Matig               30 - 35 

Gewoon           25 - 30 

Vrij goed         20 - 25 

->Goed               15 - 20 

Zeer goed        10 - 15 

Uitstekend      0 - 10 

 

 

Activiteiten in de bib van Kortenberg 

We hebben een nauwe samenwerking met de bib van 

Kortenberg.  

* Alle klassen bezoeken de bib tijdens 

ontdekkingstochten of introductiebezoeken.  

* We krijgen een aanbod van leesboxen in de klas. 

* Vanaf het derde leerjaar zullen de leerlingen eenmaal 

per trimester zelf hun boeken gaan uitkiezen in de 

bibliotheek. Dit om de leesbevordering te verhogen! 

 

 

 

  

 Nog wat nieuws uit de klassen…  

Het tweede leerjaar proefde donderdag 27 en vrijdag 28 

september van vers appelsap. Juf Els bracht haar 

sapcentrifuge mee naar de klas. Eerst haalden ze het apparaat 

uit elkaar en bespraken ze de delen. Dan bekeken ze hoe het 

apparaat werkt. De kinderen mochten in groepjes sap maken 

van hun appel van de veldloop. Iedereen vond het sap heerlijk! 

Enkele reacties:  

Mm ... lekker! 

Dat heb ik nog nooit geproefd! Ik ga  

aan mama vragen of we ook zo'n sapcentrifuge kopen! 

Het afval is net puree. 

Ik heb meer sap, mijn appel is een beetje groter! 

 
 

Donderdag 27 september '18 zijn de eerste, tweede en 

derde kleuterklas met de lijnbus naar de bibliotheek van 

Kortenberg gereden om er naar de theatervoorstelling "Kiki 

en de verdwenen letters" te kijken.  De busrit                      

van en naar het toneel is voor de kleuters altijd                                              

een hele belevenis. Eigenlijk al een uitstap op                      

zich! 

Juf Annemie vertelt: ‘We maakten er kennis                       

met Kiki en haar beste vriend Olaf de                    

boekenworm. Samen zijn we op zoek gegaan                         

naar de verdwenen letters uit het magische 

toverboek...spannend! Na een muzikale zoektocht met leuke 

opdrachten hebben we uiteindelijk alle letters teruggevonden. 

We hebben met veel enthousiasme genoten van deze prachtige 

voorstelling! En wie weet komen we Kiki en Olaf nog wel eens 

tegen bij een volgende bezoekje aan de bibliotheek?! ‘ 

Als afsluiter nog een leuke anekdote uit K2! 😊 

Babette: "Juf, weet jij wat een kakafrobrie is?"                 

Juf: "Oei, wat bedoel je juist?"                                     

Babette: "een kakafrobrie!"                                                   

Juf: "Nee, dat ken ik niet..."                                             

Babette: "Dat is als iedereen door elkaar praat in de klas. Dan 

is dat een kakafrobrie."                                                        

Juf: "Aaaaaah, een kakafonie bedoel je!" 

 

 

 

Wist je dat … 
* er op 14 oktober de gemeenteraadsverkiezingen reeds plaatsvinden. 

* op woensdag 17 oktober onze nieuwe instappertjes al eens bij Juf Lies op bezoek mogen komen. 

* op vrijdag 28 oktober de kinderen van de lagere school hun eerste rapport van het schooljaar krijgen  

* we de eerste periode van het schooljaar op 26 oktober afsluiten met ons filmpaleis.  

* op maandag 29 oktober de herfstvakantie reeds van start gaat. 

* juf Griet heel fier is om directeur te mogen zijn van zo een ‘mooie school’ als De Klimop! 

 

 


