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Beste ouders, 
 

Wat hadden we gehoopt om het nieuwe schooljaar terug gewoon te kunnen ingaan. Maar alweer heeft 

het coronavirus hier een stokje voor gestoken. Net zoals zoveel andere basisscholen hebben we de 

voorbije 2 maanden al heel wat besmettingen gehad op school met de daaraan gekoppelde 

quarantaines. We betreuren dit natuurlijk heel erg en hadden het graag anders gezien. Zowel voor 

jullie als gezin als voor ons als school zijn het 2 zware maanden geweest. Gelukkig kunnen we ook 

terugkijken op heel wat mooie momenten waar we jullie graag nog even een inkijk in geven via dit 

Klimopnieuws. Ik wens iedereen een deugddoende en vooral rustige vakantie toe. Blijf gezond! 

 

         Juf Griet 

 
De kleuters maakten een herfstwandeling 

De kleuters trokken vorige week 

naar het Tivolidomein in Mechelen. 

Ze maakten er een prachtige 

boswandeling en gingen op zoek 

naar herfstvruchten en -bladeren. 

De 2de en 3de kleuterklas volgden 

er ook een workshop rond heksen… 

Een prachtige dag om op terug te 

kijken! 

 

 

De week van het bos 

Het was prachtig 

herfstweer de laatste 

weken. Vele klassen 

trokken hun laarzen aan 

en trokken naar het 

Silsombos. Ravotten, een 

stevige wandeling en 

uitleg van een gids, meer 

moet dat niet zijn…  

 

 

 

 

 

 

 

Schoolstraat 

Vanwege de werken op de Nederokkerzeelsesteenweg was 

er de laatste week weer erg veel verkeer dat door onze 

schoolstraat reed. De politie werd op de hoogte gebracht en 

zal het mee opvolgen. Binnenkort zal de netbeheerder een 

aansluiting voor de digitale palen komen plaatsen en hopelijk 

worden ze dan zo snel mogelijk geleverd. In de tussentijd 

zijn we erg blij met de hulp van onze gemachtigd opzichters! 

Indien er nog ouders graag ’s morgens of ’s avonds wensen 

te helpen met onze schoolstraat, mag er altijd contact met 

ons opgenomen worden. 

 

Onze schoolwebsite 

Bezoek zeker eens onze schoolwebsite, want hier worden 

regelmatig foto’s van klasactiviteiten toegevoegd of andere 

interessante nieuwtjes… www.deklimop.net  

 De ooievaar is langsgekomen… 

We mochten de voorbije periode heel 

wat gezinnen feliciteren met hun 

gezinsuitbreiding: 

Dominique uit het 2de leerjaar kreeg er in 

de vakantie een zusje bij. 

Sofia uit L4 kreeg er een zusje Sara bij 

Lisa uit L4 en Fedir uit L6 kregen er een zusje Melania bij. 

Mats uit de 2de kleuterklas zijn broertje Louis werd geboren. 

Thomàs is het babybroertje van Lucas uit de 2de kleuterklas. 

En onlangs werd ook Emma uit de knuffelklas grote zus van 

Toon. 

 

Ontbijtboxenverkoop De Klimop … 

Tot morgen kan er nog 

een ontbijtbox besteld 

worden. Ben je jullie 

bestelling uit het oog 

verloren, neem dan snel 

nog de kans om het 

bestelformulier in te 

vullen! Hopelijk kunnen we 

jullie dan binnenkort meer nieuws bezorgen over onze 

aangekochte schermen voor de kleuterschool… 

 

Fluactie 

De nachten worden weer langer en het is ’s 

morgens al donkerder wanneer de kinderen naar 

school komen. Na de herfstvakantie starten we 

terug met onze fluoactie. We willen iedereen 

aanmoedigen om een fluohesje te dragen op weg 

van en naar school. En ook het dragen van een fietshelm wordt 

aangemoedigd. Doen jullie mee? De kinderen kunnen stickers 

verzamelen om mooie beloningen te verdienen… 

 

Theater Lappie Lapstok kwam naar onze school… 

Deze week had ons grootouderfeest moeten doorgaan, maar we 

beslisten om dit te verschuiven naar een later tijdstip dit 

schooljaar. Het theater lieten we dan enkel voor de kleuters 

doorgaan…  
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Wist je dat … 

* heel wat kinderen vandaag in Halloween outfit naar school kwamen?  

Het was een dag om te griezelen… 

* onze oudervereniging n.a.v. de ,, dag van de leraar’’ op 5 oktober ’21 de leerkrachten een 

lekker ontbijt 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 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! 

* Sinterklaas op 6 december De Klimop zeker niet zal vergeten. We hopen dat hij dit jaar terug aanwezig zal mogen zijn, want hij 

heeft een bezoekje aan onze school al in zijn agenda gezet. 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! 

* het filmpaleis een hele mooie afsluiter was van de eerste maanden van het schooljaar. Iedereen heeft 

kunnen genieten van iets lekkers bij de film. 

* juf Tina, onze zorgjuf van de 3de graad, na de herfstvakantie de overstap maakt naar het 

Freinetonderwijs. Wanneer de nieuwe zorgleerkracht voor onze school gekend is, geven we dit zeker door. 

We wensen juf Tina veel succes in haar nieuwe job! 

* Sofie uit de 3de kleuterklas en haar zus Tara uit het 3de leerjaar naar Singapore verhuizen om daar een 

nieuw avontuur te beginnen. We zullen hen heel hard missen maar we blijven zeker contact houden! 

* 11 november een vrije dag is, maar dat we de dag erna de brug NIET maken. Er is dus gewoon school op 12 november. 

* hier op school 2 snoezelboxen hebben om uit te proberen. Dit zijn 2 boxen waarin kinderen tot rust kunnen komen, wanneer ze 

overprikkeld zijn. Aan de hand van 1 rustgevend element (lavalamp, sterrenprojector, lichtjes, …) krijgen zij dan de kans om even 

een time-out momentje in te lassen wanneer ze dit nodig hebben. We bekijken na de testperiode of we er eentje definitief 

aanschaffen. 

* de Lichtjeswandeling dit schooljaar niet zal kunnen doorgaan door het toenemende aantal coronabesmettingen. 

* de gemeente en de scholen al heel wat stappen doorlopen hebben om zo snel mogelijk de ICT-budgetten die voor de 3de graad 

werden vrijgemaakt te kunnen gebruiken voor de aankoop van de beloofde computers. 

* de scholenveldloop dit schooljaar opnieuw per school georganiseerd werd, maar desondanks een hele leuke en sportieve dag was 

met heel wat randactiviteiten!  
 

Oudervereniging  

* dinsdag 23 november, 20.00 uur: vergadering van de oudervereniging 
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