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Beste ouders 
 

De eerste maanden van het schooljaar zijn alweer voorbij gevlogen… 

 

Traditioneel sloten we vandaag het eerste deeltje van het schooljaar af met ons ,,filmpaleis’. 

De kinderen genoten van een film en smulden ondertussen lekkere popcorn!  

 

Straks start de herfstvakantie … geniet ervan!  

         Juf Griet 

 
Lichtjeswandeling  

Zaterdag 23 november is iedereen welkom op onze 

,,lichtjeswandeling’. Er is een parcours in en rond de school 

uitgestippeld met heel wat randanimatie. 

Je kan de wandeling starten tussen 17 en 18 uur. Nadien is 

iedereen welkom op onze fluofuif in de turnzaal! 

Om deze leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren 

zijn we steeds op zoek naar helpende handen. Hopelijk 

kunnen we ook op jullie hulp rekenen… 

 

Grootouderfeest 

Op 13 november gaat ons grootouderfeest van de kleuters 

door. Dit jaar wordt het een heus 

kabouterfeest! We kijken er naar 

uit! 

De kleuters trokken dinsdag naar 

De Kabouterberg om zich al 

helemaal in te leven en naar 

vertellingen te luisteren. In de 

namiddag konden ze zich amuseren 

in de speeltuin. 

 

De kleuters hebben een beloning verdiend… 

Onze kleuters deden al super 

flink hun best om na het 

belsignaal mooi en stilletjes in de 

rij te staan! Een afspraak waar ze 

samen aan werken. Het 

beloningsblad op de speelplaats is 

vol. Ze kregen dus voor het eerst 

dit schooljaar een beloning. Ze dansten op 18 oktober ’s 

middags de pannen van het dak tijdens de kinderdisco op de 

speelplaats! 

 

We doen mee met de RODE NEUZEN-actie! 

Wij willen ook ons steentje bijdragen met al de Klimoppers. 

Op 15 november doen we een SOEPverkoop. Die dag zal er 

geen soep geleverd worden door Sodexo. Wel kunnen alle 

kinderen ’s middags een kommetje zelfgemaakte soep kopen. 

Op vrijdag 22 november doen we een sponsorloop met de 

hele school. Over deze prachtige initiatieven volgt er na de 

vakantie meer info… Qmusic was al erg enthousiast over 

onze acties en stuurde ons al een filmpje op om iedereen 

aan te moedigen… Spannend! 

 De ooievaar is langsgekomen… 

Meester Dennis is voor de tweede keer papa geworden. Hun 

zoontje Abel heeft er een zusje Nim bijgekregen in de grote 

vakantie. Vorige week is ook juf Leen van het 5de leerjaar 

bevallen van haar eerste dochtertje. Franne is het kleine zusje 

van de trotse broers Thieme en Kjelte.  

 

Maar we hebben nog meer groot nieuws… In de grote vakantie 

werden nog heel wat Klimop-kindjes grote broer of zus… Bent 

uit K1 kreeg er een zusje bij,Tris. Zoë uit L6 werd trotse grote 

zus van Seppe. En Jona uit L4 en Ella uit K3 mochten hun kleine 

zus Lilah verwelkomen!  

Allemaal een hele dikke proficiat!! 

 

Wijnslag De Klimop … 

Vergeet je wijnkelder binnenkort weer niet aan te vullen… 

Onze wijnslag komt er weer aan! 

De geselecteerde wijnen vind je enkel in de betere restaurants 

en bij gespecialiseerde wijnhandelaars. Met de opbrengst van 

de wijnslag sponsoren we de uitstappen van de kinderen naar 

musea, theater, sportactiviteiten en schoolreizen. Na de 

vakantie worden de formulieren meegegeven… 

  

Fluojasjes  

De nacht van zaterdag 26 naar zondag 27 oktober 

veranderen we naar ,,wintertijd’’.  Het zal dan 

vroeger donker zijn. Motiveer de kinderen het 

fluojasje te dragen. Tijdens de maand november 

zetten we weer heel wat acties op poten… 

 

Talenten 

In het 6de leerjaar werken ze volop rond 

talenten. De leerlingen moeten zelf een 

activiteit inplannen, uitwerken en 

uitvoeren. Zo zijn ze met de fiets 

allemaal mee in de moestuin van Cisse 

gaan werken… 

 

 

Een gezellige vrijdag voor de 

vakantie… 

Vandaag kwamen er 

heel wat kinderen 

verkleed naar school. 

Wat een toffe bende! 

Ook het filmpaleis was een groot succes! Voor al 

die blinkende kinderoogjes, daar doen we het 

voor… 
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Wist je dat … 

* onze oudervereniging n.a.v. de ,, dag van de leraar’’ op 5 oktober ’19 de leerkrachten een grote mand met allerlei lekkers 

bezorgden? Het was overheerlijk! Dank u! 

* de kinderen van de lagere school tijdens de herfstvakantie hun gympak mee naar huis nemen om te laten wassen.  

* de oudercontacten van eind december nog ver weg zijn. Als je als ouder zorgen maakt over jouw kind, spreek gerust de 

leerkracht aan. Als de juf of de meester het zelf nodig acht jullie te spreken, zal dit ook gebeuren. De zorgleerkrachten en de 

CLB- medewerkers zijn deel van ons schoolteam. Ze staan in voor observaties, gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten. 

Samen weten we meer! 

*  wie in de lagere school voor de huiswerkklas en sport en spel kiest, blijft tot 16.35 uur. Eerder vertrekken, kan niet. 

Wanneer hun ouders of grootouders hen vroeger komen halen, worden de andere leerlingen gestoord in hun werk … of spel.  

* onze leerlingen van het 6de leerjaar deze week weer deelnamen aan de STEM olympiade. We zijn benieuwd naar de resultaten 

want ze hebben hun beste beentje voorgezet! 

* we op vrijdag 8 november starten de kinderen van het 2de leerjaar met het niveaulezen. In kleine groepjes en onder leiding van 

enkele lees(groot)ouders krijgen de kinderen leesteksten op hun niveau aangeboden, telkens op vrijdagnamiddag van 15.20 tot 

15.45 uur. Indien je als ouder graag nog mee komt lezen, kan je dit altijd nog doorgeven! 

* onze leerlingen van het 3de en 4de leerjaar op 8 november naar Chocolate Nation op uitstap gaan. Dat wordt iets om naar uit te 

kijken… 

* het 6de leerjaar op 19 november een workshop taal en theater volgt. Dit heeft hier op school plaats.  

* de tweede en derde graad van de lagere school een initiatie handbal volgt op 22 november. Dit past mooi binnen ons 

gezondheidsbeleid, want voldoende bewegen draagt bij aan de sfeer in de klas, aan de aandacht en het gedrag. 

* het 3de en 4de leerjaar op 25 november naar ‘Alles met de bal’ gaat en de 2de en 3de kleuterklas op 26 november naar ‘Rollebolle’ 

in de sporthal van Kortenberg. Twee sportnamiddagen om naar uit te kijken… 

* Sinterklaas op 6 december ook een bezoekje aan De Klimop brengt. Tellen jullie ook stilaan mee af? 

* de kerstvakantie op 20 december start om 15.50 uur. Overdag vieren we ons kerstfeest.  

  Om 15 uur zijn jullie welkom op onze kerstreceptie!  
Oudervereniging  

* maandag 18 november, 20.00 uur: vergadering van de oudervereniging  

 

 

zaterdag 23 november 2019 … lichtjeswandeling 

 vertrek van de wandeling tussen 17 en 18 uur 
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