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Beste ouders 

 

Vandaag start het nieuwe schooljaar! Alweer op een iets andere manier dan de vorige jaren… 

Onze leerkrachten hebben met veel inzet en enthousiasme het nieuwe schooljaar voorbereid. 

 

We duimen voor een schitterend jaar! 

Griet Claes, directeur. 
 

 

Ooievaar op bezoek 

☺ Charlie is het kleine broertje van Luce (K1) en is het 2de 

kindje voor juf Jolien. Charlie werd geboren op 23 juli ’20. 

We wensen heel de familie van harte proficiat!  

Juf Jolien wordt in haar zorguren voor het 4de en 6de leerjaar 

tot aan de herfstvakantie vervangen door meester Robin. 
 

☺ Juf Margo van het 3de leerjaar kreeg een dochtertje 

Paulien! Zij werd geboren op 24 augustus ‘20. Tuur (K1) is een 

fiere grote broer! Van harte gefeliciteerd! 

Juf Margo wordt in het 3de leerjaar tot aan de kerstvakantie 

vervangen door juf Bianca. Meester Robin zal het 3de leerjaar 

halftijds mee ondersteunen als co-teacher. 
 

Iedereen welkom!   

We verwelkomen heel wat nieuwe kinderen in onze school. We 

helpen hen zodat ze zich snel zullen thuis voelen in de Klimop!  
 

In te vullen …  

De kinderen krijgen vandaag een omslag mee naar huis met 

heel wat brieven. Mogen we vragen de formulieren morgen of 

ten laatste vrijdag 4 september ingevuld mee te geven met 

jullie kind? 
 

Nederlands op school 

De Klimop is een Nederlandstalige school. We verwachten dat 

zowel kinderen als ouders Nederlands spreken. Tijdens 

contacten met ouders is het belangrijk dat de leerkrachten 

zich in het Nederlands kunnen uitdrukken. Op die manier 

ontstaan er dan ook geen misverstanden. Eventueel kan men 

een tolk (familie, vriend, …) meebrengen om het gesprek vlot 

te laten verlopen. 
 

Zorgleerkrachten 

☺ Juf Claire is de zorgleerkracht van de kleuterschool en 

biedt extra ondersteuning aan de kinderen van de 

kleuterschool. 

☺ Juf Martine is zorgleerkracht voor het 1ste en 2de leerjaar. 

☺ Meester Robin is de zorgleerkracht van het 3de, 4de en 6de 

leerjaar. Na de herfstvakantie neemt juf Jolien de zorg van 

het 4de en 6de opnieuw op zich. 

☺ Meester Stijn is de zorgleerkracht van het 5de leerjaar. 

☺ Juf Gudrun coördineert de zorg in onze school. 
 

Haast je, rep je …  

‘s Morgens starten de lessen om 8.50u. De kinderen komen 

tussen 8.35u en 8.50u via de 3 poorten binnen en gaan 

rechtstreeks naar hun klas. Op die manier geraakt iedereen 

tijdig in de klas. Om 8.50u gaan de poorten toe! Ook de 

kleuters respecteren de beginuren. Anders missen ze het 

onthaalmoment.  

 
 

  

Communicatie met de school  

We opteren voor een direct contact met onze ouders. Hiervoor is 

het rechtstreekse gesprek van persoon tot persoon het meest 

aangewezen indien u een belangrijke boodschap hebt. Vooraf een 

afspraak maken is aangewezen. Het is best eerst met de betrokken 

leerkracht het gesprek te voeren vooraleer de directie te 

contacteren.  
 

Communicatie met de leerkracht en de school 

        In het heen- en weermapje of de klasagenda van de kinderen 

vind je het e- mailadres van de klastitularis met volgende 

structuur: voornaam.naam@deklimop.net.  

Leerkrachten lezen pas ’s avonds, na de schooluren, hun mails.  

Voor praktische regelingen (jouw kind is ziek, wordt door iemand 

anders afgehaald op school, …) gebruik  je het e- mailadres 

info@deklimop.net van de school. 

 

         Met de leerkrachten is afgesproken om geen SMS- of 

telefoonverkeer te hebben met de ouders. Overdag kunnen de 

leerkrachten immers de oproepen niet beantwoorden. 

 

      Alle telefoonverkeer gebeurt via de school 02-759.64.59.   

Hou er rekening mee dat er niet altijd iemand aanwezig is in het 

kantoor. Spreek dan een boodschap in op het antwoordapparaat.  

De boodschappen worden regelmatig beluisterd, ook al is de 

directeur of de administratieve medewerker niet in de school.  

In zeer dringende gevallen, bel je 0489-39.05.16 (Griet Claes). 
 

☺ Ouders gebruiken geen privé- mailadres  

      of gsm- nummer van de leerkrachten. 

☺ Onze leerkrachten communiceren niet met ouders 

via facebook of andere sociale media. 

       

De info-avond van 3 september wordt GEANNULEERD! 

De klassikale oudercontacten zullen dit schooljaar NIET doorgaan 

vanwege het coronavirus. We zorgen voor een digitaal alternatief 

zodat jullie op 3 september toch alle klasinformatie kunnen 

ontvangen! Hou Gimme in het oog… 
 

Kinderen en gsm 

Kinderen mogen een gsm bij hebben, maar mogen die op school niet 

gebruiken. Ermee bellen, foto’ s of filmpjes maken tijdens de 

schooluren mag niet. De kinderen mogen hun gsm enkel na de 

schooluren gebruiken op een moment dat ze de school verlaten 

hebben. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor eventueel verlies van 

hun gsm. Als kinderen hun ouders tijdens de schooluren telefonisch 

willen bereiken, gebeurt dit via een leerkracht en de 

schooltelefoon. 
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De kinderen vinden het zelf niet leuk als ze te laat komen.  

Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is dan ook moeilijk 

om aan te sluiten bij de activiteit. Wij vragen uitdrukkelijk 

ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn. 
 

Ouders van leerlingen van de lagere school moeten 

schriftelijk verantwoorden in de schoolagenda waarom hun 

kind te laat kwam of afwezig was op school.  
 

Een leerling die te laat komt, begeeft zich zo spoedig 

mogelijk onder begeleiding van iemand van het secretariaat 

tot in de klas. Ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen 

van hun kind gecontacteerd door de directie of de leerkracht. 

Ze maken dan afspraken om te laat komen te vermijden.       
 

Wekelijkse handtekening 

Mogen we vragen wekelijks de schoolagenda te handtekenen?  

Op die manier zijn de leerkrachten zeker dat  

alle informatie degelijk doorgespeeld wordt. 
 

Gezondheid en bijzondere zorg 

Ouders brengen ons best op de hoogte als we  

rekening moeten houden met gezondheidsproblemen  

van hun kind. Ook als kinderen een attest hebben voor 

bijvoorbeeld discalculie, dyslexie, autisme, adhd, …  en of ze 

al dan niet beroep doen op externe therapeuten (kine, logo, …) 

of medicatie nemen, willen we dit graag weten. Op de 

inlichtingenfiche kunnen ouders ons de correcte info 

bezorgen. 
 

Medicatie op school  

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij 

ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u 

opgegeven contactpersoon trachten te bereiken.  

De school dient enkel medicatie toe die is 

voorgeschreven door een arts en die omwille van medische 

redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend. 

Dit gebeurt schriftelijk met vermelding van de naam van het 

kind, de datum, de naam van het medicament, de dosering, de 

wijze van bewaren, de wijze van toediening, de frequentie en 

de duur van de behandeling. 
 

Wet op de privacy 

Binnen de scholengemeenschap ,,Gemeentelijk Onderwijs van 

Kortenberg’’ spraken we af om omwille van de privacy geen 

adressen van de kinderen meer in de schoolagenda of in het 

heen- en weermapje te vermelden. Wie het adres of het 

telefoonnummer van medeleerlingen wenst, vraagt dit 

rechtstreeks aan de betrokken ouders van het kind.  
 

Ferm  

is voor de gemeente Kortenberg de organisator van de 

buitenschoolse opvang.  Zij organiseert de voor- en 

naschoolse opvang in onze school. De opvang is betalend 

tussen 7 en 8.35 uur en van 16.00 tot 18.30 uur. Dit zowel 

voor de kleuters als de lagere school aangezien er voorlopig 

geen huiswerkklas meer georganiseerd wordt!! Op 

woensdagnamiddag is de opvang betalend van 12.15 tot 18.30 

uur. We vragen om de opvang enkel te gebruiken indien er 

geen andere opvangmogelijkheden zijn. 
 

Sanitaire ongelukjes 

Het overkomt wellicht elke kleuter wel eens … wat de 

kleuteronderwijzeressen plastisch uitdrukken: een sanitair 

ongelukje!  We bezorgen de kinderen dan een vers outfitje.  

Mogen we de ouders  van de kleuters vragen om de kledij 

achteraf gewassen terug te bezorgen a.u.b.? 

 

 School en bibliotheek 

Onze school organiseert samen met de openbare bibliotheek van 

Kortenberg introductiebezoeken, workshops, lessen, projecten, 

creatieve ateliers waar kinderen leesbevorderende activiteiten 

krijgen. In elke klas worden de ,,boekenkisten’’ regelmatig 

aangepast naargelang de thema’ s die in de klas aan bod komen of 

naargelang de vraag van de kinderen. 
 

Rapporten in de lagere school 

In onze school werken we met perioderapporten. 

Het eerste schoolrapport van dit schooljaar wordt  

meegegeven op vrijdag 30 oktober ’20, net voor de 

herfstvakantie. Schriftjes, mappen, testen, … worden regelmatig 

meegegeven om aan mama of papa te laten zien. In de loop van dit 

schooljaar gaan we met het hele leerkrachtenteam de opbouw van 

ons rapport herwerken. 
 

Verloren voorwerpen 

Wie wat verloren is, kan dit wellicht achteraf  

terugvinden in het lokaal van de voor- en naschoolse opvang in de 

eetzaal. Het maakt het ons iets gemakkelijker als kledingstukken 

en brooddozen van een naam voorzien zijn.  
 

Afwezigheden 

Zowel in de kleuter- als lagere school meldt men 

’s morgens best elke afwezigheid, dit kan telefonisch of per mail. 

Voor de leerkracht is het immers belangrijk te weten waarom 

iemand afwezig is. 

De leerplicht werd verlaagd naar 5 jaar. Kinderen van de 3de 

kleuterklas dienen dus voldoende aanwezig te zijn op school om 

een vlotte overgang naar het 1ste leerjaar te kunnen maken. 

In de lagere school is het voor de verificateur noodzakelijk dat 

elke afwezigheid in de lagere school gerechtvaardigd wordt. Dit 

kan door een doktersattest of door een schriftelijke en 

ondertekende verklaring van de ouders. Voor de verklaring van de 

ouders vind je in de schoolagenda van de kinderen een 

voorgedrukt formuliertje dat hiervoor kan gebruikt worden. 

Opgelet: vanaf de vijfde korte ziektemelding tijdens één 

schooljaar is toch een doktersattest verplicht.  

Bovendien moeten in de lagere school afwezigheden van meer dan 

drie opeenvolgende kalenderdagen door een medisch attest 

gewettigd worden.  

 

Gimme 

Al onze communicatie verloopt via Gimme, ons digitaal kanaal. De 

e-mailadressen van alle ouders werden aan Gimme gekoppeld. 

Nieuwe ouders ontvangen een mailtje waarmee je Gimme kan 

activeren. Soms komt deze mail ook in je ongewenste mails 

terecht! Kijk het even na. Om gemakkelijk alle communicatie te 

volgen, kan de app van Gimme op de smartphone geïnstalleerd 

worden. Bij problemen, neem contact op met de school. 

 

Afhalen van de kinderen 

Na de lessen, op woensdagmiddag om 12.05 uur en de andere 

dagen ’s avonds om 15.45 uur verzamelen de kinderen zich op de 

speelplaats om daar afgehaald te worden. De kleuters blijven op 

de kleuterspeelplaats en de kinderen van de lagere school vormen 

rijen aan de 2 poorten van de lagere school. Het 1ste, 2de en 3de 

leerjaar verlaten de school via de groene poort links van de 

school. Het 4de, 5de en 6de leerjaar verlaat de school via de 

kunstige poort.  
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Turnen en zwemmen 

De turnlessen starten vanaf de eerste schooldag. Alle 

kinderen van de lagere school en ook die van de 2de en 3de 

kleuterklas brengen gymschoentjes mee.  

Op dit moment wordt de organisatie van de zwemlessen nog 

volop uitgewerkt door het zwembad ‘De Motte’ in Zaventem. 

Zij moeten zich ook aan hele strikte regels houden en zullen 

zo snel mogelijk meer informatie doorgeven. We houden jullie 

op de hoogte! 
 

Turnoutfit in de lagere school  

De kinderen van onze lagere school dragen tijdens de 

gymlessen de turnoutfit (broek en T- shirt) van de school. 

Onze oudervereniging sponsort de eerste aankoop van het 

gympak voor het bedrag van € 5,00 per kind. Kinderen van het 

1ste leerjaar en nieuwe leerlingen betalen dan slechts  

€ 12,00. De andere leerlingen betalen € 

17,00. We hebben nieuwe turnbloesjes 

(met ons nieuw logo), de broekjes 

blijven hetzelfde. Eenmalig vragen we 

aan iedereen om een nieuwe t-shirt aan 

te kopen aan 3 euro. Dit komt op de volgende schoolfactuur 

(de oudervereniging sponsort 3 euro, alsook de school). De 

kinderen krijgen de gymzak in bruikleen. De gymschoentjes, 

linnen witte zonder veters, brengen de leerlingen zelf mee.  

Vóór het begin van elke schoolvakantie nemen de kinderen de 

gympakjes telkens mee naar huis om te laten wassen. Mogen 

we vragen T- shirt, broek en turnpantoffels van een naam te 

voorzien?  
 

Elk “tienuurtje” is een … fruit- en groentemoment  

We doen het in de hele school! ’s Voormiddags brengen we 

gezonde tussendoortjes mee naar school. Groentjes, fruit, … 

allemaal gezond!  

Als tienuurtje eten de kinderen van de kleuter- en lagere 

school dus geen koekjes als ochtendtussendoortje! Gelieve 

alles in een fruitdoosje te steken. Verpakkingen blijven thuis! 
 

Middagmaal 

Alle kinderen brengen hun brooddoos mee naar school en een 

drinkfles met water. Iedereen eet in zijn eigen klasbubbel 

waardoor er momenteel geen warme maaltijden of soep 

kunnen besteld worden. 

 

 Huiswerkklas en sport en spel 

Momenteel is er GEEN huiswerkklas voor de lagere school na 

schooltijd! Op vrijdag is er ook GEEN sport en spel. Dit omwille 

van de coronamaatregelen. We herbekijken dit tegen de 

herfstvakantie. 
 

MOS (milieuopvoeding op school) 

Gebruikte batterijen en inktpatronen worden in de 

school ingezameld. In ruil hiervoor krijgen we didactisch 

materiaal. 
 

Een pluim op hun hoed …  

Jullie kind startte vandaag in een kraaknette school.  

Nadia en Sanja hadden tijdens de zomervakantie meer dan hun 

handen vol met het poetsen van de school. 

Karen, onze administratieve medewerker, zorgt voor een vlotte 

start van het nieuwe schooljaar.  

Bedankt hiervoor!  

 

Coronamaatregelen 

Gelieve de kinderen voldoende warm te kleden, want de ramen 

staan de hele dag open in de klas. Tijdens de speeltijden wordt de 

klas volledig verlucht.  

We blijven de nodige zorg besteden aan handhygiëne doorheen de 

dag. 

   

September en oktober 2020 
dinsdag 1/09/20: 

* start van het schooljaar 

vrijdag 4/09/20: 

* ingevulde formulieren afgeven in de klas 

* alle boeken en schriften zijn gekaft 

donderdag 3/09/20: 

* info-avond GEANNULEERD -> digitaal alternatief 

vrijdag 18/09/20: 

* strapdag  

donderdag 24/09/20: 

* 20 uur: vergadering oudervereniging  

28/09/20 – 2/10/2020: 

* sportklassen L5 en L6 

 

 maandag 5/10/20: vrijaf 

* facultatieve vrije dag (er is opvang bij Ferm) 

vrijdag 9/10/20: 

* schoolfotograaf 

vrijdag 16/10/20 

* pedagogische vrije dag (er is opvang bij Ferm) 

vrijdag 30/10/20 

* filmpaleis en rapport 
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Schoolteam De Klimop 

 schooljaar 2020-2021 
Kleuterschool Lagere school 

knuffelklas Lies Van Dingenen 

Ineke Pira 

1ste leerjaar  Ellen Taes 

1ste kleuterklas Annemie Saenen 2de leerjaar   Lisenka Devolgelaer ter vervanging van  

Els Antonus  

 

2de kleuterklas  Iris Van Aerschot 

Ineke Pira 

3de leerjaar  

 

Bianca Ceulemens 

Robin Verbist (halftijdse co-teacher) 

 

3de kleuterklas  Mieke Kindermans 

Gitta Baudemprez 

4de leerjaar  

  

Vicky Callewaert  

5de leerjaar  Leen De Wit  

kinderverzorgster Helga Buelens  6de leerjaar  Tina Rommens 

turnleerkracht  Ineke Pira zorgleerkrachten 

lagere school 

 

Martine Cludts, 1ste en 2de leerjaar 

Robin Verbist, 3de , 4de en 6de leerjaar  

Stijn Dekelver, 5de leerjaar 
zorgleerkracht 

kleuterschool 
Claire De Smedt 

 turnleerkracht Dennis Claes 

ICT- leerkracht Stijn Dekelver 

katholieke godsdienst Nele Van Nerum 

niet-confessionele zedenleer Elke Celis 

Islamitische godsdienst Abdel Togou 

Protestantse godsdienst Eva Vandenberghe 

Zorgcoördinator  Gudrun Peperstraete 

Administratieve medewerker Karen Vanderzypen 

Directeur Griet Claes 


