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Beste ouders, 
 

Wat hebben we een speciaal begin van het schooljaar achter de rug… In de actualiteit gaat het alleen 

nog over het coronavirus. Nu is het vooral belangrijk om allemaal onze sociale contacten te beperken 

en de maatregelen goed op te volgen. Op die manier lukt het ons om dit virus te overwinnen!  

De minister heeft beslist om de vakantie te verlengen tot en met 11 november. Moest dit nog 

veranderen krijgen jullie het te horen via Gimme. 

We wensen iedereen goede moed en zien jullie graag na de herfstvakantie gezond en wel terug!! 

 

 

         Juf Griet 

 
Grootouderfeest 

Het grootouderfeest kon spijtig genoeg dit schooljaar niet 

doorgaan. Maar al die 

fantastische grootouders 

verdienen het om in de 

bloemetjes gezet te 

worden! De kleuters 

schreven allemaal een 

kaartje naar hun 

grootouders en mochten 

de brieven zelf in de brievenbus posten.  

Ze maakten ook allemaal een cadeautje voor hun 

grootouders dat ze (op een veilige manier) kunnen gaan 

afgeven bij hen thuis. Zo hebben de grootouders toch iets 

moois om naar uit te zien…  

 

De kleuters trokken naar het bos van Everberg 

De kleuters trokken 

vorige week naar het bos 

van Everberg. Ze maakten 

er een prachtige bos- 

wandeling en gingen op 

zoek naar herfstvruchten 

en -bladeren. Ze zijn ook 

heel wat mooie 

paddenstoelen 

tegengekomen. Wie weet woonden er wel kaboutertjes in… 

 

 

De oudervereniging is nog op zoek naar enthousiaste 

ouders om aan te sluiten…  

Wij zijn als school erg trots te kunnen zeggen dat wij een 

fantastische 

oudervereniging hebben 

waar wij steeds op 

kunnen rekenen! Omdat 

er een aantal ouders hun 

kinderen afgestudeerd 

zijn op school, zijn we op 

zoek naar nieuwe ouders 

die zich wensen aan te sluiten… Het is natuurlijk een erg 

speciale tijd maar toch willen we een oproep doen. Ben je 

geïnteresseerd om mee te brainstormen en activiteiten te 

organiseren met een toffe groep ouders, vul dan het briefje 

op Gimme in en dan neemt de voorzitter van de 

oudervereniging zo snel mogelijk contact op… 

 De ooievaar is langsgekomen… 

Jenna uit de knuffelklas heeft er zusje 

bij. We wensen het gezin een hele dikke 

proficiat! 

 

Wijnslag De Klimop … 

Vergeet je wijnkelder binnenkort weer niet 

aan te vullen… Onze wijnslag is weer van start 

gegaan! 

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. De link naar het bestelformulier kan u op de 

schoolwebsite terugvinden. Dit jaar kan je wijn zelfs thuis 

geleverd worden… Een aanrader! 

 

Schoolstraat 

We wensen via deze weg ook onze 3 gemachtigd opzichters 

heel erg te bedanken voor hun hulp met de schoolstraat! Indien 

er nog ouders, grootouders, … wensen te helpen, is dat nog 

steeds welkom. Stuur dan gerust een mailtje naar 

deklimop@kortenberg.be. 

  

Fluojasjes  

De nacht van zaterdag 24 naar zondag 25 oktober 

zijn we naar ,,wintertijd’’ overgeschakeld. Het is 

nu ’s morgens nog donker. Motiveer de kinderen 

elke dag om hun fluojasje te dragen. Tijdens de 

maand november zetten we weer heel wat acties 

op poten… Meer nieuws komt binnenkort… 

 

Thema bos in L6 

In het 6de leerjaar trokken ze deze week en 

vorige week regelmatig naar het Silsombos 

om daar les te krijgen.  

Vandaag mochten ze als afsluiter in het bos 

eten… 
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Wist je dat … 

* onze oudervereniging n.a.v. de ,, dag van de leraar’’ op 5 oktober ’20 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 via mail. 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! 

* we voorlopig niet meer mogen gaan zwemmen of op uitstap mogen omdat we in code oranje zitten met de school. Hopelijk komt 

hier snel terug verandering in… 

* Sinterklaas op 6 december zeker De Klimop niet zal vergeten. Hij zal niet in levende lijve aanwezig mogen zijn, maar hij heeft 

ons al laten weten dat de Pieten aan een vlotte internetverbinding aan het werken zijn om in alle klassen eens virtueel langs te 

komen. Tellen jullie ook stilaan mee af? 

* oude batterijen nog steeds naar school mogen worden meegegeven. We blijven deze inzamelen. Er staan hiervoor grote, groene 

tonnen aan de eetzaal en de turnzaal. We kunnen hiermee sparen voor heel wat didactisch materiaal voor de kinderen! 

* de doorschuif in de lagere school dit jaar gewoon blijft doorgaan. De kinderen blijven in hun eigen klasgroep maar de 

leerkrachten wisselen eens van klas en bieden een leuke activiteit aan… dansen, koken, … iedereen kan er eens van proeven… 

 

 
Oudervereniging  

* maandag 23 november, 20.00 uur: vergadering van de oudervereniging (online) 
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