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Beste ouders 

 

Vandaag hielden we onze carnavalstoet. We maakten er een fantastisch feest van met heel 

veel lachende gezichtjes en heel wat hulp van de leden van de oudervereniging. Een mooie 

afsluiter voor de krokusvakantie! 

  

Leuke carnavalsgroeten, 

Juf Griet 
 

Week tegen pesten 

Deze week nam onze school deel aan de week tegen pesten. 

We zongen regelmatig ‘de move tegen pesten’, zetten de 

vier stippen en leerden over hun betekenis.  We staan stil 

bij de gevolgen die pesten kunnen veroorzaken en hoe we 

er best op reageren. Dit sluit mooi aan bij onze KIVA-

werking. 

 

 

 

 

 

In de 3de kleuterklas visualiseerden de 

kleuters de 4 stippen op de speelplaats 

om iedereen aan de STIP-IT week te 

herinneren. Een heel leuk initiatief! 

 

Workshop grimeren in K2 

De tweede kleuterklas mocht donderdag 

heel wat mama’s ontvangen voor hun 

workshop grimeren. Ze hadden veel pret 

en zowel de mama’s als onze kapoenen van 

de klas zagen er stralend uit!  

Dit is zeker voor herhaling vatbaar… 

 

 

Eieren bakken in het 1ste leerjaar 

In het 1ste leerjaar leerden ze het woordje ‘ei’. De kinderen 

mochten voor de gelegenheid een ei bakken. Of het nu een 

omelet was, een spiegelei, … dat mochten ze zelf kiezen. En 

wat was het ook lekker!  
 

 

 

 

 

 

De leerlingenraad 

Op 10 februari kwam de leerlingenraad bij elkaar. Ze 

brainstormden over het gebruik van onze tribune op de 

speelplaats van de lagere school tijdens lesmomenten en 

speeltijden. Ze gingen ook in alle klassen langs om ideeën  

voor het thema van het schoolfeest te verzamelen. Wordt 

vervolgd… 

 Ooievaar op bezoek 

Op 3 januari ’20 werd Neli geboren. Alan (K1) en Nicole 

(K3) kregen er een zusje bij. 

Op 22 januari ’20 werd Marios uit L2 een fiere grote 

broer! 

Op 8 februari ’20 werd juf Iris voor de eerste keer mama. 

Haar zoontje kreeg de naam ‘Torre’!  
 

We wensen al de families van harte proficiat! 

 

Inschrijven in De Klimop  

In maart starten de aanmeldingen voor de vrije 

inschrijvingen. Meer informatie kunnen geïnteresseerden 

op onze schoolwebsite terugvinden. 

 

 

Schoolquiz 

Op zaterdag 28 maart organiseert de 

oudervereniging een schoolquiz. Deze 

gaat door in de sporthal van Erps-

Kwerps. We zijn nog op zoek naar 

ouders die graag eens mee komen 

quizzen. De inschrijvingen van de 

ploegen zijn ondertussen reeds 

gestart maar er kunnen er zeker nog 

een aantal bij. Aarzel dus niet en 

schrijf jullie in… 

 

Pedagogische studiedag 

Woensdag 22 januari hielden de leerkrachten een 2de 

pedagogische studiedag. Er werd verder gewerkt aan onze 

prioriteit ‘breed evalueren’. We willen graag als school de 

totale ontwikkeling van de kinderen in beeld brengen en 

evalueren. Dit door 

breed te kijken naar 

verschillende aspecten 

binnen verschillende 

leergebieden adhv 

verschillende materialen. 

We maakten concrete 

afspraken op schoolniveau om een verticale lijn doorheen 

de school te garanderen. Er werden inspiratieboxen per 

graad uitgewerkt. In de kleuterschool werkten we ook 

verder aan een verticale leerlijn voor wiskunde in de 

hoeken en begeleide activiteiten. Er werd heel wat werk 

verzet… 
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Wafelverkoop 

Er werden dit jaar al heel wat wafels en truffels verkocht. 

Momenteel staat het vierde leerjaar aan kop. Maar de 

omslagen mogen nog tot vrijdag 3 maart binnen worden 

gebracht. De vakantie is de ideale kans om nog eens rond 

te gaan bij familie, vrienden, buren, … want de klas met het 

meeste aantal verkochte dozen sleept een verrassing in de 

wacht. Met deze opbrengst kan de oudervereniging leuke 

initiatieven van de school financieren… Vorig schooljaar 

werd onze tribune op de speelplaats van de lagere school 

betaald door de oudervereniging. Op deze manier kan er 

regelmatig buiten les gegeven worden… We rekenen op 

jullie verkooptalent! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ben de bever 

In het 2de leerjaar leerden de kinderen hoe ze goed hun 

tanden moeten poetsen. Ben de bever hielp hen hierbij. 

Alle kinderen kregen een leuke tandenborstel mee naar 

huis en een tube tandpasta. Aan de hand van het leuke 

liedje van Ben de bever leerden ze hoe lang ze elke 

ochtend en avond hun tanden moeten poetsen. Als ze dit 

goed doen verdienen ze een mooi tandenpoetsdiploma! 

 

 

 
 

 
 

 

Jules was ziek 

In de knuffelklas mochten ze met 

juf Lies naar de apotheker. Jules 

was ziek en had een zalfje nodig. Hij 

stond namelijk vol rode vlekjes.  

Gelukkig werd hij dan snel weer 

beter zodat hij weer kon meespelen 

in de klas! 

  

De speelplaats 

We zijn weer een stukje verder in de vergroening van onze 

speelplaats van de lagere school. De kinderen van het 6de 

leerjaar maakten een wilgenhut en -tunnel op de 

speelplaats. De kinderen van de 

tweede graad hebben onze 

zintuigentuin aangeplant. En de 

mensen van Entiris (zij zorgen dat 

mensen met een beperking ook 

kansen krijgen) kwamen nog 

bomen en struiken aanplanten 

zodat kinderen nog meer speelkansen krijgen op de 

speelplaats. Een prachtig voorbeeld van samen de handen in 

elkaar steken!  
 

 

 Oudercontacten voor de paasvakantie op uitnodiging 

Op 31 maart en 1 april staan er oudercontacten gepland. U 

dient hier enkel na uitnodiging op aanwezig te zijn. 

 

Lenteschoonmaak 

Van 9 tot 13 maart dragen wij  

ook ons steentje bij aan de  

lenteschoonmaak die jaarlijks  

door de gemeente Kortenberg  

wordt georganiseerd. Het doel is om tijdens deze week 

samen de schoolomgeving zwerfvuilvrij te maken. De 

gemeente voorziet hiervoor het nodige materiaal (witte 

zwerfvuilzakken, grijpers, veiligheidsvestjes en 

handschoenen). 

Op 27 maart gaat het derde leerjaar ook een bezoek 

brengen aan het recyclagepark zodat zij leren hoe het 

afval allemaal wordt gerecycleerd. 

 

Het museum voor natuurwetenschappen 

Op 24 januari trokken de kinderen van de derde 

kleuterklas en het eerste leerjaar naar het Dinomuseum te 

Brussel. Dit is één van de activiteiten om de overstap 

richting eerste leerjaar gemakkelijker te laten verlopen. 

De kinderen hadden een heel leerrijke dag en kwamen 

honderduit vertellen over alles wat ze zagen. Gelukkig 

hebben ze de dino’s in het museum gelaten… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieren in de winter 

In januari brachten de 

kinderen van het 4de leerjaar 

een bezoek aan het 

provinciaal domein van 

Kessel-

Lo om 

er meer 

te leren over dieren in de 

winterperiode.  

Nadien maakten ze er ook tekeningen 

over… 

 

 

 

Witloof kweken 

Ook dit jaar werd er weer 

ijverig witloof gekweekt in 

de kelder van de school. De 

kinderen van het 3de en 4de 

leerjaar konden zelf 

ontdekken hoe witloof 

ontwikkelt en wat een arbeidsintensief werk het is. De 

witloofteelt heeft een tekort aan mensen die hiermee 

verder willen gaan. Misschien zijn er enkele toekomstige 

witloofboeren onder onze kinderen… 

 

 

 



Naar het ziekenhuis 

Voor een bezoek aan het ziekenhuis namen de kleuters van 

de 3de kleuterklas de Lijnbus. Dit was een spannend 

avontuur… 

 

 

 

 

 

 

In het ziekenhuis moest Janne 

op de onderzoekstafel om te 

kijken hoe het met haar ging. 

Want ze was ’s ochtends 

uitgegleden op een 

bananenschil… Wat een 

bezorgde blikken van onze kleuters… 

 

Pannenkoeken eten… 

Deze voormiddag konden onze kinderen smullen van al die 

heerlijke zelfgebakken pannenkoeken die onze ouders 

bakten. Een hele dikke dankjewel voor jullie bijdrage! De 

kinderen zijn jullie heel dankbaar! 

Nu zijn de buikjes lekker rond gegeten om straks aan de 

stoet te kunnen deelnemen… 

 

Wist je dat … 
☺ er weer een vergadering van de oudervereniging aankomt. Deze gaat door op 18 maart om 20u in de eetzaal van de 

school. 

☺ er samen met de andere scholen van Kortenberg een KIVA intervisiegroep werd opgericht. Zo kunnen ervaringen, ideeën, 

… op regelmatige tijdstippen uitgewisseld worden. 

☺ de Jeugdboekenweek er weer aankomt? Het derde en vijfde leerjaar trekt naar de bib om er het Jeugdboekenweekspel 

te gaan spelen. Het derde leerjaar gaat op 2 maart en het vijfde leerjaar op 27 maart. 

☺ we dit jaar voor de allereerste keer gaan schaatsen met de hele lagere school. Dit is weer een erg leuk initiatief waarbij 

we kinderen ook voldoende sportieve activiteiten willen aanbieden. Dit heeft een positief effect op de leerprestaties. We 

trekken op donderdag 26 maart naar de ijsschaatsbaan te Leuven. 

☺ het levend verkeerspark er binnenkort weer aankomt voor de derde graad. We werken dan samen met de dienst 

mobiliteit van de gemeente en de mensen van de politie om kinderen zoveel mogelijk fietsbehendig te maken in het verkeer. 

De kinderen zullen dit jaar voor de eerste keer hun parcours kunnen afleggen met een helm met camera om nadien hun 

parcours te kunnen evalueren en bij te sturen. We zijn benieuwd…  

☺ de peuterborrel dit jaar weer een groot succes was. Heel veel ouders kwamen onze school verkennen. 

 
 


