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Beste ouders 

 

Wat hebben de kinderen deze week op de speelplaats al kunnen genieten van het winterweer… 

 

Vandaag hebben we er een knotsgekke carnavalsdag van gemaakt! We aten pannenkoeken, de kleuters hadden 

heel veel pret op het springkasteel en de kinderen van de lagere school speelden volksspelen op De Zolder. 
 

Morgen start de krokusvakantie!  

Leuke carnavalsgroeten, 

Juf Griet 
 

Week tegen pesten 

Deze week nam onze school deel 

aan de week tegen pesten. We 

maakten een muur tegen pesten 

met de hele school, 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. We blijven nee zeggen tegen 

pesten. Doen jullie ook mee om deze boodschap te 

verspreiden? 

 

Genieten van de sneeuw 

Deze week hebben we kunnen genieten van koud 

winterweer. De kinderen hebben zich zo kunnen uitleven in 

de sneeuw: sneeuwballen gooien, sleeën, een grote 

sneeuwman maken, … Het was een welgekomen afwisseling 

na al die strenge coronamaatregelen waarbij uitstappen en 

workshops niet meer mochten doorgaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwemmen 

Tot aan de paasvakantie gaan het 

4de, 5de en 6de leerjaar om de 2 

weken op donderdag zwemmen. 

We willen erop aandringen dat 

dit een verplicht onderdeel is van 

het leerplan. Indien iemand niet 

mee gaat zwemmen, is een 

doktersattest gewenst.  

Ook met de huidige coronamaatregelen is het als school 

een hele organisatie om de kinderen die niet mee gaan 

zwemmen op te vangen aangezien zij steeds in hun eigen 

klasbubbel moeten blijven. We willen iedereen 

aanmoedigen om zoveel mogelijk mee te gaan zwemmen. 

 Ooievaar op bezoek 

Op 4 februari ’21 werd Mélany geboren. Macy uit L1 en 

Lyandro uit K2 kregen er een zusje bij. 

We wensen de hele familie een hele dikke proficiat! 

 

Inschrijven in De Klimop  

Na een speciale editie van de peuterborrel die toch heel 

wat ouders en peuters naar onze school bracht, is de 

aanmeldperiode voor het schooljaar 2021-2022 op 8 

februari van start gegaan. Heb je nog een kindje geboren 

in 2019, vergeet dan niet tijdig aan te melden! Meer info 

hierover kan je vinden op onze schoolwebsite 

www.deklimop.net  

 

Pastafestival 

Op zaterdag 27 maart 2021 zou ons 

pastafestival doorgegaan zijn in de 

sporthal van Erps-Kwerps. Door de 

coronamaatregelen is dit spijtig 

genoeg niet mogelijk en hebben we 

van de gemeente de toestemming 

gekregen om een afhaaleditie te 

laten plaatsvinden. De kinderen 

hebben vandaag een flyer 

meegekregen met meer informatie 

over de gerechten en desserten die worden aangeboden. 

Alle gerechten zijn vers bereid en kunnen in de microgolf 

opgewarmd worden.  

Vraag gerust in de vakantie ook aan oma’s, opa’s, buren, 

vrienden, … om hun bestelling te plaatsen. De opbrengst 

wordt gebruikt om extra spel- en leermateriaal aan te 

kopen voor de leerlingen!  

 

Nettiquette 

In het 5de leerjaar werkten de kinderen rond nettiquette. 

Hoe op een correcte manier 

communiceren op sociale 

media? Kinderen leren 

omgaan met de 

verschillende digitale media 

zoals Instagram, 

WhatsApp, …  

Dit is een onderwerp binnen de KIVA-lessenreeksen. 

mailto:deklimop@kortenberg.be
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Overstap naar het secundair onderwijs 

Het CLB hield onlangs hun info-avond over het secundair 

onderwijs. Heel wat ouders volgden mee.  

Als school blijven wij 

inzetten op een vlotte 

overgang richting 

secundair onderwijs, 

want het blijft voor 

de leerlingen van het 

6de leerjaar toch een 

hele grote stap. We 

maakten een 

vragenlijst op voor onze oud-leerlingen die nu in het 1ste 

middelbaar zitten. Ze krijgen eerstdaags een postkaart 

van De Klimop in de brievenbus 

met een QR-code om een 

vragenlijst in te vullen waaruit 

wij als school conclusies 

kunnen trekken om de 

overstap nog vlotter te laten 

verlopen.  
 

Sociale vaardigheden 

In de kleuterschool worden na 

de vakantie de afspraken van 

de speelplaats weer 

eens opgefrist. Er zal 

een ‘opruimtoeter’ en een 

‘spelkapitein’ geïntroduceerd 

worden.  Via een toneeltje zullen 

de regels van de speelplaats nog 

eens worden opgefrist. We kijken er alvast naar uit!  
 

Bedankt! 

Op de dag van de directeur werd ik weer enorm in de 

watten gelegd. Ik wil iedereen hier hartelijk voor 

bedanken! Het heeft heel erg gesmaakt… 

 

 Carnaval 

In het 2de leerjaar maakten ze deze week prachtige 

maskers van papier-maché.  
 

 

 

 

 

 

 

Vandaag maakten we er een 

onvergetelijke dag van op 

school… We aten 

pannenkoeken,  

 

 

 

 

 

speelden volkspelen (lagere school),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mochten op het springkasteel (kleuterschool)… Een 

prachtige carnavalsdag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat … 
☺ er weer een vergadering van de oudervereniging aankomt. Deze gaat online door op 11 maart om 20u. 

☺ de Jeugdboekenweek er weer aankomt? De bibliotheek heeft voor het derde en vijfde leerjaar heel wat leuke 

activiteiten uitgewerkt waar zij vanuit hun klas aan kunnen meewerken. We kijken er alvast naar uit! 

☺ we goed nieuws gekregen hebben in verband met onze schoolstraat. Naar de toekomst toe zullen er automatische 

slagbomen komen om de schoolstraat af te sluiten. We zijn benieuwd… 

☺ we na de krokusvakantie weer 3 nieuwe vriendjes in de knuffelklas mogen verwelkomen! 

☺ het turngerief van de kinderen van de lagere school gewassen wordt tijdens de vakantie.  

☺ we op 19 maart 2021 een vrije dag hebben. Er is die dag opvang door Ferm voor gezinnen die geen andere 

opvangmogelijkheden hebben. Inschrijven kan rechtstreeks via Ferm. 

 
 

Wie speelt 

er mee? 


