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Beste ouders 
 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas, een nieuwe juf/meester, … We staan te popelen om eraan te beginnen! 
We gaan op 3 september onmiddellijk van start met ons KIVA-project. KIVA is een schoolbreed programma gericht op 
positieve groepsvorming en het tegengaan van pesten op basisscholen. Op deze manier vliegen we er onmiddellijk in… 
 
        We duimen voor een prachtig schooljaar! 
        Griet Claes, directeur 

 

 

 

 

Iedereen welkom!   

We verwelkomen heel wat nieuwe kinderen in onze school. We 

helpen hen zodat ze zich snel zullen thuis voelen in de Klimop.  
 

In te vullen …  

Mogen we vragen de formulieren morgen of ten laatste  

vrijdag 7 september ingevuld mee te geven met jullie kind. 
 

Zijn de gegevens correct? 

Je vindt in de omslag de leerlingenfiche van jouw kind. Er 

staan heel wat gegevens op ingevuld. Misschien dienen er 

correcties aangebracht te worden of gegevens worden 

aangevuld. 
 

Vakantiedagen en programma 2018-2019 

In de omslag vind je een lijst van de vakantiedagen voor het 

schooljaar 2018-2019. Gelieve dit blad te handtekenen a.u.b. 

 

Nederlands op school 

De Klimop is een Nederlandstalige school. We verwachten dat 

zowel kinderen als ouders Nederlands spreken. Tijdens 

contacten met ouders is het belangrijk dat de leerkrachten 

zich in het Nederlands kunnen uitdrukken. Op die manier 

ontstaan er dan ook geen misverstanden. Eventueel kan men 

een tolk (familie, vriend, …) meebrengen om het gesprek vlot 

te laten verlopen. 

 

Meester Johan 

Hij genoot nog lang na van zijn laatste schooldag van 29 juni 

’18 en was blij verrast van het warm onthaal die dag,  

De rode loper aan de schoolpoort, de opdrachten die hij 

uitvoerde in de klassen en de fijne contacten met kinderen en 

collega’s. Hij was blijf verrast met de lieve woorden in zijn 

brievenbus van kinderen, leerkrachten, ouders en 

grootouders, het feest met de kinderen achteraf … en de vele 

cadeautjes en lieve attenties. Hij laat ons weten: “Voor dit 

allemaal … een hele grote DANK U! 

 

KIVA 

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het 

versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van 

pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve 

groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de 

sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden 

de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school 

verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel 

en dus niet op specifieke individuen. In alle klassen zal het 

KiVa-idee doorgetrokken worden. Op maandag 22 oktober 

volgt er ook een infomoment voor de ouders. 

  

 

Speeltijden 

Op aanraden van de ondersteuning die we vanuit KIVA krijgen 

hebben we ook de speeltijden op school aangepast. Zo werden de 

speeltijden met 5’ verlengd zodat de kinderen meer tot spelen 

kunnen komen. De middagspeeltijden werden verkort met 10’ 

minuten om verveling tegen te gaan. Op dinsdag voormiddag geldt 

dit niet vanwege het zwemmen en op woensdag zijn de uren ook 

ongewijzigd gebleven omdat het dan een halve dag is. 

 

Communicatie met de school  

We opteren voor een direct contact met onze ouders. Hiervoor is 

het rechtstreekse gesprek van persoon tot persoon het meest 

aangewezen. Vóór en na de lessen zijn de leerkrachten hiervoor 

beschikbaar. Mogen we vragen dat ouders de leerkrachten 

aanspreken vóór 8.30 uur? Vooraf een afspraak maken is 

aangewezen. Het is best eerst met de betrokken leerkracht het 

gesprek te voeren vooraleer de directie te contacteren.  
 

Communicatie met de leerkracht en de school 

        In het heen- en weermapje of de klasagenda van de kinderen 

vind je het e- mailadres van de klastitularis met volgende 

structuur: voornaam.naam@deklimop.net.  

Leerkrachten lezen pas ’s avonds, na de schooluren, hun mails.  

Voor praktische regelingen (jouw kind is ziek, wil al dan niet warme 

maaltijden,  wordt door iemand anders afgehaald op school, …) 

gebruik  je het e- mailadres info@deklimop.net van de school. 

 

      Alle telefoonverkeer gebeurt via de school 02-759.64.59.   

Hou er rekening mee dat er niet altijd iemand aanwezig is in het 

kantoor. Spreek dan een boodschap in op het antwoordapparaat.  

De boodschappen worden regelmatig beluisterd, ook al is de 

directeur of de administratieve medewerker niet in de school.  

In zeer dringende gevallen, bel je 0489-39.05.16 (Griet Claes). 

 

       

Oudercontactavonden worden per klas georganiseerd  
* 1ste. t.e.m. 4de leerjaar: dinsdag 11/09, 20 uur  

* kleuterschool en 5de en 6de leerjaar: woensdag 12/09, 20 uur  

Na elke infovergadering nodigt de oudervereniging alle ouders uit 

op een drankje in het oudercafé! Blijf dan even gezellig napraten 

met de andere ouders en met de leerkrachten.  
 

Nieuw schoolreglement en infobrochure 

Deze kunnen geraadpleegd worden op de schoolwebsite. Er komt 

weldra van beide een nieuwe versie, aangepast aan de Privacy 

wetgeving. We houden jullie op de hoogte! 

 

 

http://www.deklimop.net/
mailto:deklimop@kortenberg.be
https://www.kivaschool.nl/over-kiva
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi267K58JHdAhWS6qQKHe6sC4QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.carlssonsskola.se/aktuellt/nyheter/carlssons-skola-blir-en-kiva-skola/&psig=AOvVaw3IpqwlcvWosWnQRX3L5ipy&ust=1535618909175128


Zorgleerkrachten 

☺ Juf Claire is de zorgleerkracht van de kleuterschool en 

biedt extra- kansen aan de kinderen van de kleuterschool. 

☺ Juf Martine is zorgleerkracht voor het 1ste en 2de leerjaar 

samen met Juf Ineke. 

☺ Meester Stijn, meester Dennis en juf Myra zijn de 

zorgleerkrachten van het 3de en 4de leerjaar. 

☺ Juf Gudrun coördineert de zorg in onze school en 

ondersteunt het 5de en 6de leerjaar. 
 

Haast je, rep je …  

‘s Morgens rinkelt de schoolbel telkens 5 minuten vóór de 

start van de lessen. Op die manier geraakt iedereen tijdig in 

de klas. Ook de kleuters respecteren best de begin- en 

einduren. Anders missen ze het onthaalmoment.  
 

Ouders van leerlingen van de lagere school moeten 

schriftelijk verantwoorden waarom hun kind te laat kwam of 

afwezig was op school.  
 

Een leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo spoedig 

mogelijk onder begeleiding van de ouders tot in de klas. 

Ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind 

gecontacteerd door de directie of de leerkracht. Ze maken 

dan afspraken om te laat komen te vermijden.       
 

Wekelijkse handtekening 

Mogen we vragen wekelijks de schoolagenda te handtekenen?  

Op die manier zijn de leerkrachten zeker dat  

alle informatie degelijk doorgespeeld wordt. 
 

Gezondheid en bijzondere zorg 

Ouders brengen ons best op de hoogte als we  

rekening moeten houden met gezondheidsproblemen  

van hun kind. Ook als kinderen een attest hebben voor 

bijvoorbeeld discalculie, dyslexie, autisme, adhd, …  en of ze 

al dan niet beroep doen op externe therapeuten (kine, logo, …) 

of medicatie nemen, willen we dit graag weten. Op de 

inlichtingenfiche kunnen ouders ons de correcte info 

bezorgen. 
 

Medicatie op school  

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij 

ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u 

opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit 

niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de 

school de huisarts van het kind, een andere arts of eventueel 

zelfs de hulpdiensten contacteren. 

De ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te 

dienen. De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, 

tenzij die is voorgeschreven door een arts en/of die omwille 

van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden 

toegediend. De ouders doen dit schriftelijk met vermelding 

van de naam van het kind, de datum, de naam van het 

medicament, de dosering, de wijze van bewaren, de wijze van 

toediening, de frequentie en de duur van de behandeling. 
 

Wet op de privacy 

Binnen de scholengemeenschap ,,Gemeentelijk Onderwijs van 

Kortenberg’’ spraken we af om omwille van de privacy geen 

adressen van de kinderen meer in de schoolagenda of in het 

heen- en weermapje te vermelden. Wie het adres of het 

telefoonnummer van medeleerlingen wenst, vraagt dit 

rechtstreeks aan de betrokken ouders van het kind.  

 Boeken kaften 

Boeken en schriften werden meegegeven naar huis.  

Kaftpapier en etiketten werden bezorgd.  

We verwachten dat alle schriften en boeken gekaft  

zijn tegen ten laatste vrijdag 7 september.  
 

Boekenkaftdag in de Bib 

Kom op woensdag 5 september naar de bib! 

Tussen 15 en 17 u. helpen de medewerkers van de Bib jou met het 

kaften van je boeken en schriften. 

De Bib voorziet per kind vanaf 6 jaar kaftpapier, goed voor het 

kaften van 10 boeken. Personaliseer ze achteraf met kleurrijke 

stickers of stempels zodat je met een uniek exemplaar naar huis 

gaat. Als leuk extraatje maak je ook een coole bladwijzer voor in 

je agenda! 

School en bibliotheek 

Onze school organiseert samen met de openbare bibliotheek van 

Kortenberg introductiebezoeken, workshops, lessen, projecten, 

creatieve ateliers waar kinderen leesbevorderende activiteiten 

krijgen. In elke klas worden de ,,boekenkisten’’ regelmatig 

aangepast naargelang de thema’ s die in de klas aan bod komen of 

naargelang de vraag van de kinderen. 
 

Kinderen en gsm 

Kinderen mogen een gsm bij hebben, maar mogen die op school 

niet gebruiken. Ermee bellen, foto’ s of filmpjes maken tijdens de 

schooluren mag niet. De kinderen mogen hun gsm enkel na de 

schooluren gebruiken op een moment dat ze de school verlaten 

hebben. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor eventueel verlies van 

hun gsm. Als kinderen hun ouders tijdens de schooluren 

telefonisch willen bereiken, gebeurt dit via een leerkracht en de 

schooltelefoon. 

 

Rapporten in de lagere school 

In onze school werken we met perioderapporten. 

Het eerste schoolrapport van dit schooljaar wordt  

meegegeven op vrijdag 26 oktober, net voor de herfstvakantie. 

Schriftjes, mappen, testen, … worden regelmatig meegegeven om 

aan mama of papa te laten zien. 
 

Testen in de lagere school 

Naargelang een leerstofgeheel afgewerkt is, ondervragen we de 

kinderen. Dit kan in principe elke schooldag van de week. We 

verwittigen de kinderen (en ouders) tijdig wanneer dergelijke 

toets plaatsvindt en welke leerstof men moet leren. Met een 

systeem van onverwachte kleine overhoringen, zetten we kinderen 

aan hun leerstof regelmatig bij te houden. De testen gaan dan 

achteraf verbeterd mee om thuis te laten tekenen. 
 

Verloren voorwerpen 

Wie wat verloren is, kan dit wellicht achteraf  

terugvinden in het lokaal van de voor- en naschoolse opvang in de 

eetzaal. Het maakt het ons iets gemakkelijker als kledingstukken 

en brooddozen van een naam voorzien zijn. Wat is blijven liggen 

van vorig schooljaar wordt nog eens ,,tentoongesteld’’ tijdens de 

oudercontactavonden.  Nadien gaat alles naar ’t SPIT. 
 

Stekelbees  
is voor de gemeente Kortenberg de organisator van de 

buitenschoolse opvang.  Zij organiseert de voor- en naschoolse 

opvang in onze school. De opvang is betalend tussen 7 en 8.35 uur 

en van 16.00 tot 18.30 uur (kleuters) en van 16.45 tot 18.30 uur 

(lagere school). Op woensdagnamiddag is de opvang betalend van 

12.15 tot 18.30 uur. Na de schooluren, bel 0471-81.68.92. 
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJe_1azpuccCFUUwGgodneIEZA&url=http://www.2design.be/blog/windows-live-mail-een-handtekening-maken-met-een-afbeelding/&ei=GerWVdfOJcXgaJ3Fk6AG&psig=AFQjCNF4MXlurY04EiPilYANNlA3i-5bnQ&ust=1440234382319942
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.koningboudewijnschool.be/images/zorg.jpg&imgrefurl=http://www.koningboudewijnschool.be/zorg.html&docid=dfMaUSZFh4jPbM&tbnid=kUfuMxALgrnsxM:&w=291&h=219&ei=VOvWVZOZH8ioa9fDo3g&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIk5Ppwuq5xwIVSNQaCh3X4QgP&iact=c&ictx=1
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bNN4ADMdTs0/SmbEDHCbmcI/AAAAAAAABnA/4dbsrLg0wec/s1600-h/libros.gif&imgrefurl=http://blogocorp.blogspot.com/&docid=c70Q54e0Z6uCRM&tbnid=Ot8aYQSewD_lHM:&w=417&h=364&ei=wOvWVc30N4HZaMG3ifgO&ved=0CAMQxiAwAWoVChMIzdTB9uq5xwIVgSwaCh3BWwLv&iact=c&ictx=1


Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

Medewerkers: 

* Julie Van Meel, psycholoog: 0475-52.95.98 

* Sanne Vandaele, maatsch. werker: 0479- 08.04.46 

* Dr. Karlein Debaene, schoolarts: 0476-02.43.96 

* Maaike Robays, verpleegkundige: 0474-53.34.97 

 

Julie en Sanne zijn in principe elke dinsdag in de school. 

We brengen ouders op de hoogte wanneer de medische 

onderzoeken plaatsvinden. 

 

De werking van het CLB is vraaggestuurd. Gesprekken, 

onderzoeken en adviezen kunnen zowel aangevraagd worden 

door ouders, kinderen als leerkrachten. Deze aanvraag 

gebeurt rechtstreeks bij het CLB, bij de leerkrachten of bij 

de directie.. 

 

Jongste kleuters 

De kinderen van de knuffelklas en de eerste  

kleuterklas worden ‘s morgens vanaf 8.35 uur in de eigen klas 

opgevangen door juffen Lies, Annemie, Ineke of Helga. De 

kleuters kunnen dan meteen aan het spelen gaan. Een korte 

babbel tussen ouder en juf dient om de dag in optimale 

omstandigheden te laten starten.  

 

Afscheid nemen van mama of papa is soms moeilijk. 

Het speelgoed in de klas is een middeltje om hieraan  

te verhelpen. Eens aan het spel kunnen ouders, na een flinke 

zoen aan hun kleuter, de zorgen van hun kind aan de juf 

overlaten. 

 

Het is niet de bedoeling dat ouders lang vóór 8.35 uur in de 

kleutergang wachten tot de juf in de klas komt. Vóór 8.35 uur 

moeten de kinderen naar de voorschoolse opvang. 

 

Afwezigheden in de kleuterschool 

In de kleuterschool geldt geen leerplicht en dienen 

afwezigheden niet verantwoord te worden. Maar het aantal 

aanwezige halve dagen is gekoppeld aan de schooltoelage die 

zowel kleuters- als lagere schoolkinderen krijgen. Wanneer 

kinderen te vaak afwezig blijven in de kleuterschool, kan de  

toelage teruggevorderd worden.  

Zowel in de kleuter- als lagere school meldt men 

’s morgens best elke afwezigheid, dit kan telefonisch of per 

mail. Voor de leerkracht is het immers belangrijk te weten 

waarom iemand afwezig is. 

 Sanitaire ongelukjes 

Het overkomt wellicht elke kleuter wel eens … wat de 

kleuteronderwijzeressen plastisch uitdrukken: een sanitair 
ongelukje!  We bezorgen de kinderen dan een vers outfitje.  

Mogen we de ouders  van de kleuters vragen om de kledij 

achteraf gewassen terug te bezorgen a.u.b.? 

 

Afwezigheden in de lagere school 

In de lagere school is het voor de verificateur noodzakelijk dat 

elke afwezigheid in de lagere school gerechtvaardigd wordt. Dit 

kan door een doktersattest of door een schriftelijke en 

ondertekende verklaring van de ouders. Voor de verklaring van de 

ouders vind je in de schoolagenda van de kinderen een 

voorgedrukt formuliertje dat hiervoor kan gebruikt worden. 

Opgelet: vanaf de vijfde korte ziektemelding tijdens één 

schooljaar is toch een doktersattest verplicht.  

Bovendien moeten in de lagere school afwezigheden van meer dan 

drie opeenvolgende kalenderdagen door een medisch attest 

gewettigd worden.  

 

Een medisch attest waarbij de arts zelf geen ziektesymptoom 

heeft opgemerkt, een zogenaamd dixit-attest, wordt niet 

aanvaard als wettiging voor afwezigheid. Ook een doktersattest 

geschreven na de ziekteperiode, een geantidateerd attest, geldt 

niet. Leerlingen gebruiken deze twee niet-medische attesten vaak 

om te spijbelen. De medische sector en het onderwijsveld 

ondertekenden in dit verband een protocol. Deze maatregelen 

werden genomen om spijbelen te verhinderen. 

 

Taalinitiatie Frans 

We geven  taalinitiatie Frans in de 3de kleuterklas en in het  

1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar. Bedoeling is om kinderen plezier te 

laten beleven aan het eerste contact met de Franse taal d.m.v. 

beeldende verhalen, liedjes en muzische activiteiten. We wekken 

interesse op voor vreemde talen.  

In het 5de en 6de lj. geven we elke dag een half uurtje Frans. 

 

Instaptoetsen 

Tijdens de eerste schoolweken toetsen we hoe de leerlingen van 

de lagere school de leerstof van het vorige schooljaar nog 

beheersen. Deze testen dienen als vertrekpunt om 

herhalingsoefeningen op te stellen. Op basis van de resultaten van 

de instaptoetsen bespreekt de leerkracht van jullie kind, samen 

met de leerkracht van het vorige leerjaar, hoe jullie kind de beste 

individuele remediëring krijgt. 

 

 

Op de formulieren duiden ouders aan of ze de brieven digitaal via gimme of op papier wensen te krijgen.  

Zelf willen wij vragen om zoveel mogelijk via Gimme te werken. Zo kunnen we het papierwerk toch weer wat verminderen. 

Verbeter of vul eventueel de e- mailadressen aan. 

 

☺ Profiel invullen via activatiemailtje dat je zal ontvangen in je mailbox 

Bij het invullen van jouw “profiel” (links boven op het scherm, klik op het wieltje) is het belangrijk dat je volgende instellingen invult: 

- jouw rol (bijvoorbeeld papa van Kevin De Bruyne) 

- jouw voornaam en naam 

- de  voornaam en naam van je kind met vermelding van de klas  

Van zodra je dat doet, krijg je in de toekomst brieven i.v.m.: 

- de nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor activiteiten van de school 

- de uitstappen naar theater, museum, sportactiviteiten, schoolreizen, … 

- de invulbriefjes over de oudercontacten, warme maaltijden en soep, tijdschriften, schoolfotograaf, … 

☺  Kanalen kiezen 

Je hoeft niets te doen vermits we in de Klimop met een gesloten systeem werken. 

Het “kanaal” dat je toegewezen wordt, is het kanaal van de klas van jouw kind. 

Als je meerdere kinderen hebt in de school, heb je uiteraard toegang tot meerdere klassen. 

Je kan enkel het kanaal “warme maaltijden en soep” toevoegen als jullie kind onregelmatig maaltijden of soep neemt. 
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Kleuterspeelplaats  

Kinderen van de 2de en 3de kleuterklas gaan ’s morgens vanaf 

8.35 uur rechtstreeks naar de kleuterspeelplaats. Dit kan via 

de gang van de gymzaal, via de eetzaal en de gang van de 

kleuterschool of via de zijingang aan Oude Baan. 

De schooltassen worden meteen in de zitbanken van de 

kleutergang geplaatst.  

Alle kleuters spelen alle speeltijden en tijdens de 

middagpauze op de kleuterspeelplaats. Bij slecht weer spelen 

de kleuters in de gymzaal en in de kleutergang. 
 

De ruimte rond de didactische vijver is enkel toegankelijk 

voor de lagere school onder begeleiding van hun leerkracht.  
 

Na de lessen, op woensdagmiddag om 12 uur en ’s avonds om 

15.45 uur verzamelen de kleuters zich op de grote speelplaats 

om daar afgehaald te worden. 
 

 

Pokemon- en andere spinners 

De kinderen doen geen ruilspelletjes op school. In het 

verleden ontstonden er hierdoor al te veel ruzies.  

Pokemon, Diddl, flippo’s, knikkers en stickers om  

te ruilen, … blijven weg uit de school.  

Fidget spinners kunnen wel op de speelplaats (niet in de klas) 

en dienen niet om te ruilen. 

Op de speelplaats moedigen onze leerkrachten  

de kinderen aan om andere spelletjes te spelen. 

 

Schoenen op wieltjes  
zijn in een schoolse omgeving niet veilig. 

We vragen de kinderen om die niet te dragen.   

 

Sport op school 

Juf Ineke is de turnjuf in de kleuterschool.  
 

In de lagere school is meester Dennis de turn- en 

zwemleerkracht. Hij is ook verantwoordelijk voor de extra 

sportactiviteiten in en buiten de school. Tijdens de 

speeltijden heeft elke klas een eigen speelgoedkoffer.  
 

Turnen en zwemmen 

De turnlessen starten vanaf de eerste schooldag. Alle 

kinderen van de lagere school en ook die van de 2de en 3de 

kleuterklas brengen linnen gymschoentjes mee. De 

zwemlessen voor de lagere school vinden tweewekelijks op 

dinsdag plaats in het zwembad van Zaventem. In de 

schoolagenda staan de data van de zwembeurten vermeld. 

Alleen een grondige reden of een attest van de geneesheer 

kan de kinderen ontslaan van de zwemles. De zwemlessen 

starten op dinsdag 11 september. 
 

Turnoutfit in de lagere school  

De kinderen van onze lagere school dragen tijdens de 

gymlessen de turnoutfit (broek en T- shirt) van de school. 

Onze oudervereniging sponsort de eerste aankoop van het 

gympak voor het bedrag van € 5,00 per kind. Kinderen van het 

1ste leerjaar en nieuwe leerlingen betalen dan slechts  

€ 12,00. De andere leerlingen betalen € 17,00. De kinderen 

krijgen de gymzak in bruikleen. De gymschoentjes, linnen 

witte zonder veters, brengen de leerlingen zelf mee.  

Vóór het begin van elke schoolvakantie nemen de kinderen de 

gympakjes telkens mee naar huis om te laten wassen. Mogen 

we vragen T- shirt, broek en turnpantoffels van een naam te 

voorzien?  

 

 Studieschrift 

Vanaf het 2de leerjaar gebruiken de kinderen  

een studieschrift om hun taken en lessen te maken. 

Zo krijgen de kinderen structuur bij het leren leren  en hebben 

ouders en leerkrachten zicht op het gepresteerde studiewerk. 

In elke klas krijgen de kinderen de nodige tips om hun lessen goed 

te leren. 
 

Huiswerkklas 

Elke maandag, dinsdag en donderdag is er voor alle  kinderen van 

de lagere school een huiswerkklas voorzien, telkens van 15.55 tot 

16.35 uur. Het accent ligt op het begeleiden van de kinderen die 

vragen hebben i.v.m. de huistaken en lessen. Het is niet de 

bedoeling dat de leerkrachten die taken verbeteren. 
 

Sport en spel 

* Elke vrijdag, van 15.55 tot 16.35 uur, kunnen de kinderen van de 

lagere school deelnemen aan  

,,sport en spel”. We bieden de leerlingen dan een 

uurtje extra beweging aan. Kinderen kiezen uit 3 activiteiten.  

Wie inschrijft, doet actief mee! 

☺ Huiswerkklas en sport en spel zijn vrijblijvend en gratis. 

☺ We controleren de aanwezigheid van de kinderen die 

ingeschreven zijn. Enkel een schriftelijke mededeling  

vooraf in de schoolagenda verantwoordt een afwezigheid. De 

leerkrachten noteren de aanwezigheid van de kinderen. 

☺ Wie voor de huiswerkklas of “sport en spel” kiest, blijft tot 

16.35 uur. Eerder vertrekken, kan niet. Wanneer hun ouders hen 

vroeger komen halen, worden de andere leerlingen gestoord in hun 

werk … of spel. 

☺ Vanaf 16.45 uur gaan alle kinderen van de 

 lagere school naar de naschoolse opvang.  

☺ ’s Vrijdags vóór een schoolvakantie is er geen sport en spel en 

geen begeleide rij om 16.35 uur. 

 

MOS (milieuopvoeding op school) 

Gebruikte batterijen en inktpatronen worden in de 

school ingezameld. In ruil hiervoor krijgen we didactisch 

materiaal of … lieve centjes. Alle beetjes helpen!  
 

 

Het niveaulezen in het 2de en 3de leerjaar  

start na de herfstvakantie op vrijdag 9 november.  

Na de krokusvakantie sluiten de eerste lezertjes van  

het 1ste leerjaar aan. 
 

Een pluim op hun hoed …  

Jullie kind startte vandaag in een kraaknette school.  

Nadia en Annie hadden tijdens de zomervakantie meer dan hun 

handen vol met het poetsen van de school. 

Karen, onze administratieve medewerker, zorgt voor een vlotte 

start van het nieuwe schooljaar.  

Bedankt hiervoor!  

 

Grootoudersfeest 

Dit jaar organiseren we ons grootouderfeest  

op woensdag 14 november ’18. Verwittig alvast de oma’ s en opa’ s. 

De uitnodiging volgt nog!  
 

Veldloop voor de lagere school 

Op vrijdag 28 september organiseert de sportdienst van de 

gemeente Kortenberg de jaarlijkse veldloop voor de kinderen van 

het 1ste t.e.m. 6de leerjaar. Voor en na de veldloop krijgen de 

kinderen een aanbod van andere activiteiten.  
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Elk “tienuurtje” is een … fruit- en groentemoment  

We doen het in de hele school! ’s Voormiddags brengen we 

gezonde tussendoortjes mee naar school. Groentjes, fruit, 

ongesuikerde yoghurtdrankjes, … allemaal gezond!  

Als tienuurtje eten de kinderen van de kleuter- en lagere 

school dus geen koekjes als ochtendtussendoortje! 

 

Mogen we vragen snoepgoed thuis te laten?  

Chips en gesuikerde frisdranken zijn verboden. Indien 

kinderen dit toch meebrengen naar school, vragen we de 

kinderen dit terug mee naar huis te nemen. Naar aanleiding 

van verjaardagen vragen we tevens geen al te gesuikerde of 

gezouten traktaties te doen! Doen jullie mee? 

 

Middagmaal 

Kinderen kunnen ’s middags op school blijven eten.  

We bieden warme maaltijden aan: 

- € 2,94 voor de kleuters  

- € 3,35 voor de kinderen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar. 

* De maaltijd bestaat uit een tas soep en hoofdgerecht.  

We geven we geen dessert. 

Dit is gezonder en …  hierdoor blijft de prijs +/- ongewijzigd.  

 

* Maaltijden en soep bestelt men maandelijks via het 

invulstrookje of via gimme. Per uitzondering kan dit ook 

telefonisch of per mail vóór 8.00 uur de dag zelf besteld 

worden.  

 

Kinderen die op school boterhammen eten, 

hebben de keuze tussen: 

- soep: € 0,28 per kop 

- kraantjeswater 

- een zelf meegebracht drankje 

 

We verkopen geen schooldranken 

De kinderen mogen een eigen drankje en koekje meebrengen. 

We aanvaarden enkel gezonde drankjes en tussendoortjes.  

Ook promoten we het gebruik van drinkbussen. Wie 

boterhammen meebrengt, gebruikt bij voorkeur een 

brooddoos … aluminiumfolie is niet erg milieuvriendelijk. Blik- 

en kartonverpakkingen zorgen op school voor een berg afval.  

 

Tijdschriften 

We bieden heel wat tijdschriften aan.  

De aankoop is vrijblijvend.  

 
Fluojasjes 

Alle kinderen kregen in het verleden van onze oudervereniging 

een fluojasje. Nieuwe leerlingen van onze school kregen er 

vandaag eentje. 

Wie zich een nieuw fluohesje wilt aanschaffen, kan dit bij de 

leerkracht aanvragen voor de prijs van € 3,50. 

 
 

 In en uit... 

Onze kunstige hoofdingang gaat enkel open voor de begeleide 

rijen. Omwille van veiligheid gebruiken ouders enkel de groene 

ijzeren schoolpoort om in en uit de school te komen.  

Vanaf 8.35 uur en bij het einde van de lessen is daar telkens 

toezicht voorzien. Na de school wachten ouders telkens tot een 

leerkracht de poort opent. Eens de poort open is, wachten ouders 

en grootouders op de speelplaats ter hoogte van de groene palen 

van het volleybalterrein. 

We vragen om niet onder het afdak te staan om er op de kinderen 

te wachten. Als daar teveel volwassenen staan, kunnen onze 

kleuterjuffen hun kinderen moeilijk naar buiten begeleiden. Enkel 

bij regenweer kan men de kinderen afhalen onder het afdak aan 

de kunstige schoolpoort.  

 

De voetweg aan de zijingang van de school, tussen de Oude baan 

en de school biedt tevens toegang tot de school. Zowel de 

kleuter- als de grote speelplaats is via die ingang bereikbaar. Die 

poort is enkel open van 8.35 tot 8.50 uur, tussen 12 en 12.15 en 

tussen 15.45 en 16 uur. Omwille van de veiligheid gaat het klein 

poortje snel op slot.  

 

  

Verkeersomgeving  

Veilig naar school komen veronderstelt een prima  

samenwerking van alle gebruikers van de openbare weg. 

* We parkeren niet langs de gele onderbroken lijnen. 

* Tussen 8 en 17 uur mag men maximum 30 minuten aan de 

schoolpoort van de Kwerpsebaan parkeren. Deze tijd is ruim 

voldoende om de (jongere) kinderen tot in de school te brengen.  

* Grotere kinderen kunnen zelfstandig de schoolpoort binnen en 

hoeven niet aan de schoolpoort afgezet te worden.  

* Automobilisten stationeren of parkeren in de reglementaire 

rijrichting.  

* Leer de kinderen over te steken op het zebrapad.  

* Op woensdagmiddag en op de andere schooldagen om 15.45 uur, 

helpt een leerkracht in fluo- uitrusting iedereen overzetten. Help 

hen en respecteer hun werk!  

* Ouders kunnen hun wagen parkeren aan het Vrededal, aan het 

Sint-Pietersplein, aan de sporthal of in de Oudebaan of 

Kwerpsebaan. Het is écht niet ver wandelen! 

* Buren van de school vragen expliciet niet voor hun garages of 

opritten te parkeren. 

* De parkeerstrook wat verderop onze metalen schoolpoort is 

exclusief voor andersvaliden.  

* Op woensdag om 12 uur en op andere schooldagen om 15.45 en 

16.35 uur begeleiden we de kinderen over de kruispunten met de 

Klapstraat (richting sporthal, maar niet om 16.35 uur), de 

Kouterstraat (kerk Kwerps) en Oudebaan (kruispunt dicht aan de 

school). 

 De ouders kunnen hun kinderen ook daar opwachten i.p.v. dicht bij 

de school. 

* Als er op een vrijdag geen sport en spel is (dit is telkens vóór 

het begin van een schoolvakantie), is er geen rijbegeleiding om 

16.35 uur. De kinderen vertrekken dan vanuit de naschoolse 

opvang zelfstandig naar huis.  

 

Strapdag 

Op vrijdag 21 september doen we mee met STRAPDAG. We 

komen dan zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school! 
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september 2018 
maandag 03/09/18: 

* start van het schooljaar 

vrijdag 07/09/18: 

* ingevulde formulieren afgeven in de klas 

* alle boeken en schriften zijn gekaft 

dinsdag 11/09/18, 20 uur: 

* start van de zwemlessen 

* infoavond voor 1ste t.e.m. 4de lj. met oudercafé  

woensdag 12/09/18, 20 uur: 

* infoavond voor kleuterschool en 5de en 6de lj. met 

oudercafé 

maandag 17/09/18: 

* start van de instaptoetsen in de lagere school  

dinsdag 18/09/18: 

* 19.30 uur: werkgroep “mobiliteit” 

* 20.30 uur: werkgroep “lichtjeswandeling” 

vrijdag 21/09/18: 

* strapdag 

* schoolfotograaf 

 maandag 24/09/18: 

* 3de lj.: rondleiding in administratief centrum van Kortenberg 

dinsdag  25/09/18: 

* 20.30 uur: vergadering oudervereniging  

vrijdag 28/09/18: 

* scholenveldloop voor de lagere school  

* start hulp(groot)ouders in de kleuterschool 

vrijdag 08/10/18: vrijaf 

* facultatieve vrije dag (er is opvang voorzien  bij Stekelbees) 

 

 

 

 

 

Schoolteam de Klimop 
 schooljaar 2018-2019 

Kleuterschool Lagere school 

knuffelklas Lies Van Dingenen 

Ineke Pira 

1ste leerjaar  Ellen Taes 

Ineke Pira 

1ste kleuterklas Annemie Saenen 2de leerjaar   Els Antonus 

Ineke Pira 

2de kleuterklas  Leen Coppens    

Iris Van Aerschot 

3de leerjaar  

 

Margo Ceusters 

Dennis Claes  

3de kleuterklas  Mieke Kindermans  

Iris Van Aerschot 

4de leerjaar  

  

Vicky Callewaert  

5de leerjaar  Leen De Wit  

Myra Peeters 
kinderverzorgster Helga Buelens  6de leerjaar  Jolien Brever 

Tina Rommens 
turnleerkracht  Ineke Pira zorgleerkrachten 

lagere school 

 

Martine Cludts, 1ste en 2de leerjaar 

Stijn Dekelver, 3de en 4de leerjaar 

Dennis Claes, 3de en 4de leerjaar 

Myra Peeters, 3de en 4de leerjaar 

Gudrun Peperstraete, 5de en 6de leerjaar 

Zorgleerkracht 

kleuterschool 
Claire De Smedt 

 

 turnleerkracht Dennis Claes 

ICT- leerkracht Stijn Dekelver 

katholieke godsdienst Greet Beerts 

niet-confessionele 

zedenleer 

Elke Celis 

Islamitische godsdienst Abdelhafid Togou 

Protestantse godsdienst - 

Zorgcoördinator  Gudrun Peperstraete 

Administratieve medewerker Karen Vanderzypen 

Directeur Griet Claes 
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