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Beste ouders, 

 

We sluiten het 1ste trimester al af.  

Wie had er verwacht dat 2020 een jaar zou worden van mondmaskers,  

ontsmettingsgel, quarantaine, afstand houden, … Wij alvast niet…  

 

Wat we toch erg missen, is dat we niet samen kunnen klinken op het nieuwe jaar.  

We willen jullie dus langs deze weg onze allerbeste wensen overbrengen voor 2021!!  
 

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

 

We wensen iedereen prettige eindejaarsfeesten en een prachtige start van 2021! 

Juf Griet. 
 

Een techniekopdracht voor het 2de leerjaar 

De kinderen van het 2de leerjaar 

leerden over de schaartechniek 

in de klas. Ze maakten een 

kerstman met tongspatels. Het 

werd een prachtig resultaat… 

Ze wilden maar al te graag 

poseren voor de foto! 

 

Leren leren en secundair onderwijs 

Op woensdag 28 januari ’21 om 20 uur organiseren we voor 

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

het secundair onderwijs. Er wordt onder meer uitleg 

gegeven over het inschrijvingssysteem in het secundair 

onderwijs. Dit infomoment zal online doorgaan. Noteer het 

reeds in jullie agenda! Er zal ook ruimte zijn om vragen te 

stellen. 

 

Op tijd naar school? 

Maak je goede voornemens voor het nieuwe jaar? 

Eén ervan zou kunnen zijn: “Vanaf 4 januari ’21 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 8.50 uur op school te zijn! Ook in de 

kleuterschool… 

 

Kookles 

Tijdens de lessen Frans leerden de kinderen van het 6de 

leerjaar over 'La fête de 

Noël'. Binnen deze lessen maakten 

ze een heerlijk kerstdessert, MAAR 

met het recept wel volledig in het 

Frans. Uiteindelijk konden de 

kinderen een heerlijke "Gâteau roulé 

à la confiture et aux amandes" op 

tafel toveren! Bon appétit! 

 
 

 De ooievaar kwam langs… 
Tiara van de 2de kleuterklas werd grote zus in de 

zomervakantie! Welkom Amira! Een hele dikke  

proficiat! 

 

Inschrijven in De Klimop voor volgend schooljaar 
Belangrijk nieuws voor wie zijn kinderen wil inschrijven in een 

Kortenbergse school. Gedaan met kamperen en aanschuiven 

voor een plaatsje. Voor de 2de keer op rij zal er via een 

digitaal aanmeldsysteem gewerkt worden. De nieuwe 

procedure geldt zowel voor een peuter (geboren in 2019) die 

volgend schooljaar voor het eerst naar school gaat als voor 

een ouder kind dat van school wil veranderen.   

 

Peuterborrel … men zegge het voort …  

Ken je ouders van kinderen geboren in 2019? 

Nodig hen alvast uit op onze peuterborrel  

van zondag 31 januari ’21 van 10 tot 12 uur.  

Geïnteresseerde ouders maken dan kennis met onze school. 

Er zal wel moeten ingeschreven worden voor de 

rondleiding. Hiervoor kan er een afspraak gemaakt worden 

via mail of telefoon. Begin januari worden de folders 

hiervoor verdeeld. 

 

Onze gemachtigd opzichters werden in de bloemetjes 

gezet… 

Woensdag ochtend overhandigden de 

kinderen van de 

1ste kleuterklas 

een bedankje 

aan onze 

gemachtigd 

opzichters die elke week paraat staan om 

onze schoolstraat veilig te laten 

verlopen. We willen hen langs deze weg 

ook nog eens heel erg bedanken voor de hulp! Ze kregen 

van alle kleuters een hele dikke duim! 
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Sinterklaas en zwarte piet 

Hij is ondertussen alweer terug naar Spanje, maar op 6 

december bracht Sinterklaas 

dankzij onze 

internetverbinding toch een 

bezoekje aan elke klas. 

Iedereen kreeg heel wat 

lekkers. Wat een flinke 

kinderen hebben wij hier 

toch op school!  

We misten hem en die zotte zwarte pieten hier wel in 

levenden lijve! Hopelijk kan hij er volgend schooljaar terug 

bijzijn… 

 

Een onvergetelijke kerstdag op school  
Vandaag was het een 

prachtige dag hier op school. 

Er hing zo een mooie 

kerstsfeer. Ook de kinderen 

van het eerste en het derde 

leerjaar hadden hun 

kerstmuts op en/of een 

kersttrui aan. Ze zagen er 

prachtig uit!  
 

 

Tweede trimester 

Onze onderwijsminister Ben Weyts heeft samen met de 

onderwijspartners en in overleg met de virologen beslist 

dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs alvast 

van kracht blijven tot en met 

vrijdag 15 januari. Na een 

vergadering met het 

stadsbestuur en de andere 

directies van de scholen in 

Kortenberg gaan we er best van 

uit dat deze fase zal doorlopen 

tot de krokusvakantie. De 

huidige maatregelen blijven dus 

van kracht (hygiënemaatregelen, enkel soep ’s middags, 

geen huiswerkklas, de afspraken bij het brengen en halen 

van de kinderen, …). Mochten we in de loop van de volgende 

weken nieuwe instructies krijgen vanuit de overheid, 

brengen we jullie zeker op de hoogte! 

 

Nieuwjaarsbrieven 

In elke klas gingen de kinderen weer 

ijverig aan de slag om een mooie 

nieuwjaarsbrief te maken en te 

schrijven. In de 

3de kleuterklas 

werd het ook 

dit jaar weer 

een pareltje. 

Mama’s en 

papa’s ze 

hebben heel veel geoefend om hem op 1 januari te kunnen 

voordragen aan jullie! 

 

 

  

 

Pastafestival 

Op 27 maart staat ons pastafestival ingepland. Met de 

huidige coronamaatregelen zijn we volop bezig om van dit 

evenement een afhaalmoment te maken. Meer nieuws volgt 

na de kerstvakantie… 

 

Kerstliedjes 
De kinderen van de knuffelklas kwamen 

kerstliedjes zingen aan de grote 

kerstboom op de speelplaats.  

Ze hadden ook belletjes mee om 

muziek te maken… Dat vonden ze 

super! 

 

 

 

 

 

Opdrachten voor de lagere school 

Deze voormiddag 

namen de kinderen 

van de lagere school 

deel aan het 

vervullen van een 

heel aantal 

opdrachten. Elke 

klas gaf het beste 

van zichzelf. Nadien 

hadden de kinderen hun lekker kommetje soep dubbel en 

dik verdiend! 

 

1 van hun opdrachten was 

kerstkaarten maken. Onze 

turnzaal werd omgetoverd in 

een heuse kerstkaartenshop. 

Een deel van de kerstkaarten 

zal gebruikt worden om de 

mensen van het 

woonzorgcentrum hier in Erps-Kwerps prettige feestdagen 

toe te wensen!  
 

ILC 

De leerlingen van het 5de leerjaar kwamen samen voor ILC 

(een samenwerking tussen de verschillende godsdiensten 

en zedenleer). We hielden een project rond naamgeving. 

Aan de hand van een spelletje 

merkten we op dat een naam, 

wat voor velen 

vanzelfsprekend is, toch een 

belangrijk gegeven is. Wist je 

dat je zonder naam geen werk 

kan vinden? Wist je dat je geen sportclub of andere hobby 

kan uitvoeren zonder naam? We leerden samen groepen 

kennen waarbij dit een dagelijkse hindernis is. Ieder van 

ons zou toch gewoon erkend moeten worden. In de klas 

maakten we alvast een naampuzzel… Dank je wel Matteo 

om deze in elkaar te puzzelen!  
 

 



 

 

  

Wist je dat… 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

      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?  

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

      onze pedagogische studiedag doorgaat op woensdag 20 januari 2021. Er is die dag opvang bij Stekelbees. Hiervoor 

moeten de kinderen wel worden ingeschreven. 

      8 februari 2021 de aanmeldperiode voor de inschrijvingen voor volgend schooljaar start. Broertjes en zusjes die geboren 

zijn in 2019 dienen zich dan zeker ook aan te melden maar krijgen wel voorrang. Meer informatie binnenkort op de 

schoolwebsite! 

      de schoolquiz volledig geannuleerd werd en er op 5/11 hiervoor een mail verstuurd werd. De groepen die ingeschreven zijn, 

kunnen een mailtje sturen om hun geld terug te krijgen. 

      de wijnslag van onze oudervereniging dit jaar opnieuw een groot succes was!! Bedankt aan al diegene die een bijdrage 

leverden. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om de school te ondersteunen bij de uitstappen, materiaal voor de school, … We 

houden jullie hiervan zeker op de hoogte! 


