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Beste ouders
Na de vakantie stappen we over naar code geel en moeten er dus geen mondmaskers meer gedragen worden op
school (noch leerkrachten noch kinderen). Oudercontacten mogen terug op school doorgaan en ook ons
schoolfeest kan terug plaatsvinden. Hier hebben we lang op moeten wachten… Beetje bij beetje hopen we terug
naar het gewone schoolleven te kunnen gaan.
Lieve groeten,
Juf Griet
Carnaval op school
Tijdens onze carnavalsweek
hebben we weer heel wat
pret gehad op school. We
hadden 4 knotsgekke
dagen. En als afsluiter op
vrijdag waren er
volksspelen en een
zoektocht voor de lagere school, een springkasteel voor de
kleinsten en als kers op de
taart nog lekkere
pannenkoeken voor
iedereen! Het was een
onvergetelijke dag met heel

Ooievaar op bezoek
Op 7 december ’21 werd Ubayda geboren. Hûdayfa uit K0,
Laya uit K1 en Zayneb uit L1 kregen er een broertje bij.
We wensen de hele familie een hele dikke proficiat!
Inschrijven in De Klimop
Na onze peuterborrel die toch heel wat ouders en peuters
naar onze school bracht, is de aanmeldperiode voor het
schooljaar 2022-2023 op 27 februari van start gegaan.
Heb je nog een kindje geboren in 2020,
vergeet dan niet tijdig aan te melden!
Je hebt nog tijd tot 28 maart. Meer
info hierover kan je vinden op onze
schoolwebsite www.deklimop.net
Schaatsen en skiën

wat prachtig verklede
kinderen! En ook de
leerkrachten deden mee

.

Picatypen
De leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar zijn volop
bezig om blind te leren typen. Ze doen dit via het online
programma ‘Picatypen’. Dit werd door onze oudervereniging
aangekocht zodat alle kinderen kunnen deelnemen. Via een
wereldreis komen ze in verschillende werelddelen terecht
waar ze steeds nieuwe vaardigheden aangeleerd krijgen.
Iedereen is enorm gemotiveerd!

Zwemmen
Vanaf dinsdag gaat elke klas van de
lagere school opnieuw om de 2 weken
zwemmen! We willen erop aandringen
dat dit een verplicht onderdeel is van
het leerplan. Indien iemand niet mee
gaat zwemmen, is een doktersattest
gewenst.

Op donderdag 24 februari gingen de
kinderen van het 1ste, 2de, 3de en 4de
leerjaar schaatsen in Leuven. Het was
even druk bij het aantrekken van de
schaatsen maar nadien hadden ze een
hele leuke tijd! We hebben al heel
wat schaatskampioenen in De Klimop!
De kinderen van de 3de graad gingen
skiën in Aspen. Zij kregen er 2
uurtjes les en mochten nadien nog even vrij skiën of
snowboarden. Na de boterhammenlunch kwamen ze met de
bus terug naar school. Het werd voor de kinderen een
onvergetelijke dag!
Tangrams
In de 2de kleuterklas
mochten de kinderen met
meester Stijn, onze ICTcoördinator aan het werk.
Ze gingen met tangrams
aan de slag op de Ipads.
De Ipad controleert
automatisch of de puzzels juist gelegd zijn. Ze zijn al
echte kampioenen met deze Chinese puzzel!

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. Het CLB kwam in de
klas al heel wat vragen van de kinderen
beantwoorden. Na de krokusvakantie houden verschillende
middelbare scholen een opendeurdag. Hou dit dus zeker in
de gaten! Het aanmelden voor de middelbare scholen start
op 28/03 (14u) via https://aanmelden.school
American games
Op 8 februari trok het 5de en 6de
leerjaar met de fiets naar de sporthal
van Kortenberg. Zij namen er deel aan
‘American Games’ georganiseerd door
MOEV. Heel wat scholen had afgezegd
waardoor wij als enige school aanwezig
waren en de kinderen heel wat hebben
kunnen sporten!
Inzamelactie
De week van 21 tot en met 25
maart 2022 houden wij via
BAG2SCHOOL een inzamelactie
van goede kwaliteit
tweedehandskleding en schoenen.
Aan de hand van het
totaalgewicht dat we hebben
ingezameld zullen we een
geldbijdrage ontvangen die we kunnen gebruiken voor
nieuwe speeltoestellen op de speelplaatsen (want deze zijn
stilaan aan vervanging toe).
Maak familie, buren,
vrienden dus warm om mee
in te zamelen! Nu de lente
eraan komt, is een
lenteschoonmaak misschien
wel eens aan de orde…

Doorschuif
In de lagere school werd er opnieuw een
doorschuifmoment georganiseerd. Elke klas kon, onder
leiding van een andere leerkracht, deelnemen aan een
activiteit. De kinderen van het 2de leerjaar maakten
prachtige knutselwerkjes… Zo leren de kinderen alle
leerkrachten wat beter kennen.

Zwangerschap
Juf Iris van de 2de kleuterklas is
zwanger van haar 2de kindje. Haar
zwangerschapsverlof gaat na de
krokusvakantie in. Juf Steffie zal de 2de
kleuterklas overnemen en juf Tinne zal
samen met Juf Mieke de 3de kleuterklas
doen. Juf Tinne heeft dit in het
verleden nog al gedaan. Maandag start juf Lenka als
zorgjuf van de kleuterschool en zij zal ook 2 namiddagen in
de knuffelklas staan. Op het einde van de maand maart
start ook juf Bianca in de kleuterschool. Zij komt de
oudste kleuters mee ondersteunen.
Werken in Erps-Kwerps
Op maandag 14 maart start fase 1 van de werken aan
het project Nederokkerzeelsesteenweg.
In fase 1 zal de Kasteelstraat afgesloten zijn (ter
hoogte van de Weesbeek) tot aan het kruispunt met de
Nederokkerzeelsesteenweg. De doorgang naar
Nederokkerzeel/ Kampenhout via de Kasteelstraat zal
onderbroken zijn.
In fase 2 - van dinsdag 5 april tot en met vrijdag 6 mei
- wordt er grote hinder verwacht, omdat het kruispunt
Nederokkerzeelsesteenweg-Kasteelstraat volledig
afgesloten is en er geen doorgang mogelijk is naar
buurgemeente Nederokkerzeel (Kampenhout).
De
omleiding loopt via Steenokkerzeel en de
Haachtsesteenweg.
Alle info over deze werken vind je via:
https://www.kortenberg.be/start-werken-project...

Wist je dat …
☺ er weer een vergadering van de oudervereniging aankomt. Deze gaat op school door op donderdag 10 maart.
☺ de Jeugdboekenweek er weer aankomt? De bibliotheek heeft voor het derde en vijfde leerjaar heel wat leuke
activiteiten uitgewerkt waar zij aan zullen deelnemen. We kijken er alvast naar uit!
☺ de automatische slagbomen voor onze schoolstraat deze week al eens zullen uitgetest worden. We zijn benieuwd…
☺ we na de krokusvakantie weer 2 nieuwe vriendjes in de knuffelklas mogen verwelkomen!
☺ de kinderen van de 2de graad van 20 tot en met 22 april op Hanenklassen gaan.
☺ we op maandag 2 mei 2022 een vrije dag hebben. Er is die dag opvang door Ferm. Inschrijven kan rechtstreeks via Ferm.
☺ de schoolquiz op zaterdag 26 maart niet doorgaat, maar dat de oudervereniging wel aan het nadenken is over een
alternatief om ouders als eens samen te krijgen… Hou deze datum dus toch nog even vrij!

