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Beste ouders 

 

We sluiten het 1ste trimester al af.  

De kleutertjes worden nog getrakteerd op een mooi poppenspel en in de  

lagere school gaan de kinderen aan de slag in verschillende groepjes. 

 

Om 15 uur zijn jullie uitgenodigd op de kerstreceptie om samen het 1ste trimester  

af te sluiten. We serveren … een kopje chocomelk of een glaasje warme wijn. Allen welkom! 
 

Daarna start de kerstvakantie! Tijd om even tot rust te komen.  

 

We wensen iedereen prettige eindejaarsfeesten en een prachtige start van 2020! 

Juf Griet. 
 

Vrijdag 20 december ’19 

Er is voor de lagere school vanavond  

geen ,,sport en spel’’, wel naschoolse opvang  

bij Stekelbees tot 18.30 uur.  

 

Leren leren en secundair onderwijs 

Op woensdag 23 januari ’20 om 20 uur organiseren we voor 

de ouders van het 5de en 6de leerjaar een infoavond over 

het secundair onderwijs. Er wordt o.m. info gegeven over 

het inschrijvingssysteem in het secundair onderwijs. We 

organiseren deze activiteiten vrij vroeg op het schooljaar 

zodat iedereen tijdig geïnformeerd is. Deze zal doorgaan 

op De Zolder van onze school. Noteer het reeds in jullie 

agenda! 

 

Op tijd naar school? 

Maak je goede voornemens voor het nieuwe jaar? 

Eén ervan zou kunnen zijn:,,Vanaf 6 januari ’20 breng ik 

mijn kind op tijd naar school.’’ Het is niet leuk als kinderen 

de klas binnenkomen als de les of activiteit al gestart is. 

Tracht vóór 8.45 uur op school te zijn!  

 

Kerstloop te Herent 

Vandaag namen onze 

leerlingen van de tweede 

en derde graad deel aan 

de Kerstloop te Herent. 

De kinderen van 

eenzelfde leerjaar 

probeerden samen zoveel 

mogelijk rondjes te lopen. Na elke 450m kwamen ze langs 

de controlepost om hun kaart te laten aftekenen. Iedereen 

deed super zijn best 

en de kinderen 

behaalden prachtige 

prestaties waaronder 

ook 2 mooie 

klasbekers! Bravo aan 

iedereen! De ideale 

manier om die extra 

energie na de examens eraf te lopen… 

 
 

 Huiswerkklas en sport en spel 
Wie in de lagere school voor de huiswerkklas en sport en spel 

kiest, blijft tot 16.35 uur. Eerder vertrekken, kan niet. 

Wanneer kinderen vroeger vertrekken, worden de andere 

leerlingen gestoord in hun werk … of spel. Gelieve hier 

rekening mee te houden. 

 

Inschrijven in de Klimop  
Belangrijk nieuws voor wie zijn kinderen wil inschrijven in een 

Kortenbergse school. Gedaan met kamperen en aanschuiven 

voor een plaatsje. Vanaf dit voorjaar kunnen kinderen digitaal 

aangemeld worden voor het schooljaar 2020-2021. De nieuwe 

procedure geldt zowel voor een peuter (geboren in 2018 of 

vroeger) die volgend schooljaar voor het eerst naar school 

gaat als voor een ouder kind dat van school wil veranderen.   

Op maandagavond 20 januari worden in de Raadzaal van het 

Administratief Centrum twee infosessies georganiseerd om 

het digitaal aanmelden toe te lichten. 

 

Peuterborrel … men zegge het voort …  

Ken je ouders van kinderen geboren in 2018? 

Nodig hen alvast uit op onze peuterborrel  

van zondag 16 februari ’20 van 10 tot 12 uur.  

Geïnteresseerde ouders maken dan kennis met onze school. 

 

Hopsakee 

Op 13 december konden de 

kleuters van de knuffelklas, de 

eerste en tweede kleuterklas 

zich uitleven in de turnzaal op 

heel wat klim-en 

klautermateriaal, fietsjes en 

nog veel meer. Wat hebben ze 

genoten van dit materiaal dat voor één dagje op onze 

school aanwezig was.  

Om de stap van de kribbe naar de kleuterschool te 

verkleinen, werden de oudste kindjes van de kribbes ook 

uitgenodigd. We wonden het erg leuk om ook met hen te 

spelen! 
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Sinterklaas en zwarte piet 

Hij is ondertussen alweer terug naar Spanje, maar op 6 

december bracht Sinterklaas ook aan onze school een 

bezoekje. Dit jaar kwam hij in de regen met de bakfiets 

naar school. En wat een zotte zwarte pieten die erbij 

waren… Zij kwamen met de step. 

 

Kettingreacties maken  
In het vijfde leerjaar 

werkten ze rond 

kettingreacties. Ze mochten 

in groepjes een parcours  

maken waarbij er steeds de 

ene reactie op de andere 

volgt. Dit past perfect 

binnen de leerlijn techniek. 

Wat een inzet! 

 

Rode Neuzen  

We deden in november een soepverkoop en sponsortocht 

voor het Rode Neuzenfonds. Samen met heel Vlaanderen 

zamelden we geld in voor projecten die jongeren mentaal 

sterker maken. In totaal haalden we 154 euro op met de 

soepverkoop en 2313 euro met onze sponsortocht! Een heel 

mooi resultaat! Zowel de kleuters als de kinderen van de 

lagere school stapten een heel wat… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wist je dat… 

  

 

Speelgoed van vroeger en nu 

Het tweede leerjaar werkte rond het thema speelgoed. Ze 

gingen aan de slag om hun eigen tol te maken met een 

kroonkurk, een nagel en een cd. Ze kregen een stappenplan 

om zelfstandig aan de slag te gaan… 

 

 

 

 

 

 

Het 6de leerjaar trok naar het rusthuis 
Het zesde ging woensdag naar het rusthuis. Lies speelde 

klarinet, Noah speelde piano, Dries deed enkele circustrucs en 

de andere kinderen maakten kerstkaarten met enkele 

bewoners. Op deze manier leren de kinderen samenwerken 

met en respect hebben voor de oudere mensen in de 

maatschappij. Het was een hele leuke voormiddag! 

 

 

 

 

 

 

Doorschuif 

Deze voormiddag namen de kinderen van de lagere school 

deel aan de doorschuif. In 

verschillende klassen konden ze 

deelnemen aan 

activiteiten, spelletjes. Ze 

werden in klasoverstijgende groepen verdeeld om zo de 

samenwerking tussen de verschillende leeftijden te 

bevorderen. 

 

 

 

 

 

  

 

Kerstreceptie 
Op vrijdag 20 december 2019, van 15 tot 16 uur 

Iedereen is welkom! 

😊 onze kinderen van de lagere school tijdens de kerstvakantie hun gympak laten wassen. 

😊 het Klimopnieuws voor elke vakantie wordt meegegeven. 

😊 hier en daar weer luizen opduiken. Controleren jullie tijdens de kerstvakantie grondig de haren van de kinderen? Na de 

vakantie staat het kriebelteam weer paraat om alle haren na te kijken. 

😊 we op zoek zijn naar reservekledij voor onze kleuters… trainingsbroeken en leggings… maat 98, 104 en 116. 

😊 onze pedagogische studiedag doorgaat op woensdag 22 januari 2020. Er is die dag wel opvang bij Stekelbees. Hiervoor 

moeten de kinderen wel worden ingeschreven. 

😊 onze kinderverzorgster juf Helga na de vakantie een knieoperatie ondergaat. Zij zal gedurende 4 weken vervangen worden 

door juf Valerie. Zij werkt ook in De Negensprong in Everberg als kinderverzorgster 

😊het vijfde leerjaar op dinsdag 14 januari naar het Nieuwe Museum van De Nationale Bank van België gaat. 

😊 27 januari 2020 de aanmeldingsperiode start voor de broertjes en zusjes geboren in 2018. Meer informatie op de 

schoolwebsite! 



 


