
 

 

Klimopnieuws van 23 juni 2020 

 

Basisschool de Klimop - Kwerpsebaan 249 - 3071 Erps- Kwerps -  02 - 759.64.59 – e-mail: deklimop@kortenberg.be 
 

Beste ouders 
 

Op vrijdag 26 juni ’20 tijdens ,,de schuif-eens-op van de leerkracht’’  
maken onze kinderen kennis met de leerkracht van volgend schooljaar. 
 

Hieronder lezen jullie hoe we het schooljaar 2020-2021 organiseren.  

We duimen voor leuke laatste schooldagen en … een fijne zomervakantie!  
 

Griet Claes, directeur. 
 

 

 

 

Dit is onze voorlopige planning: 

Kleuterschool 

 
☺ In de knuffelklas start Lies Van Dingenen met 10 instappers. 

Juf Lies zal deeltijds werken.  

Op dinsdag staat Ineke Pira in de knuffelklas. 

 

☺ In de 1ste kleuterklas verwachten we 18 kinderen.  

Annemie Saenen is de klastitularis. 

  

☺ Helga Buelens is de kinderverzorgster voor de knuffelklas en de 1ste 

kleuterklas.  

 

☺ In de 2de kleuterklas komen wellicht 25 kinderen.  

Leen Coppens is de klastitularis. Zij werkt halftijds op donderdag, 

vrijdag en tweewekelijks op woensdag.  

Iris Van Aerschot is haar duoleerkracht op de andere dagen. 

 

☺ In de 3de kleuterklas verwachten we 24 kinderen.  

Mieke Kindermans is de klastitularis. Zij werkt halftijds op maandag, 

dinsdag en tweewekelijks op woensdag. 

Iris Van Aerschot is haar duoleerkracht op de andere dagen. 

 

☺  Ineke Pira is de turnjuf voor de kleuterschool.  

 Lagere school 

 
☺ Ellen Taes is de klastitularis van het 1ste leerjaar.  

Ze verwacht 25 leerlingen.  
 

☺ Het 2de leerjaar telt volgend schooljaar 26 leerlingen . 

Els Antonus is de klastitularis van het 2de leerjaar.  

Juf Els werkt volgend schooljaar deeltijds.  

Ze wordt op maandagnamiddag en vrijdagnamiddag vervangen door 

Stijn Dekelver. 
 

☺ Margo Ceusters is de klastitularis van het 3de leerjaar met  

28 kinderen. Zij zal tot aan de kerstvakantie in zwangerschapsverlof 

zijn. Bianca Ceulemans neemt het 3de leerjaar over. Meester Robin zal 

halftijds mee lesgeven in het 3de leerjaar als co-teacher. 
 

☺ Het 4de leerjaar telt wellicht 25 kinderen.  

Vicky Callewaert is de klastitularis.  

 

☺ In het 5de leerjaar verwachten we 25 kinderen.  

Leen De Wit is de klastitularis.  Juf Leen werkt volgend schooljaar 

deeltijds. Ze wordt op dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag 

vervangen door Stijn Dekelver. 
 

☺ Het 6de leerjaar zal 23 leerlingen tellen. 

Tina Rommens neemt het 6de leerjaar onder haar hoede.  
 

☺ Dennis Claes is de turn- en zwemleraar in de lagere school.   
 

☺ Stijn Dekelver is de ICT- coördinator voor de hele school.  

 

Alle klassen worden ondersteund door zorgleerkrachten 

 

☺ Claire De Smedt is de zorgleerkracht van de kleuterschool. 

☺ Martine Cludts en Ineke Pira zijn de zorgleerkrachten van het 1ste en 2de leerjaar. 

☺ Robin Verbiest ondersteunt het 3de leerjaar. 

☺ Stijn Dekelver ondersteunt het 5de leerjaar. 

☺ Jolien Brever ondersteunt het 4de en 6de leerjaar.  Zij zal tot aan de herfstvakantie in zwangerschapsverlof zijn. Meester Robin zal dan 

haar taak overnemen. 

☺ Gudrun Peperstraete is de zorgcoördinator. 

 

 Dinsdag 30 juni ’20 is de laatste schooldag! Dit is een volledige schooldag. 

 Er is wel opvang bij Stekelbees van 16u tot 18.30 uur. 

Op de opendeurdag van vrijdag 28 augustus ’20 van 17.30 tot 19 uur is iedereen al eens welkom in zijn/haar nieuwe klas. 

Tijdens de infovergadering van donderdag 3 september ’20 lichten de leerkrachten hun werking toe voor de ouders. We hopen op jullie 

talrijke aanwezigheid! 



 

Vakanties en vrije dagen, 2020-2021  

Gemeentelijke Basisschool, Kwerpsebaan 249 - 3071 Erps-Kwerps.  02 - 759.64.59  deklimop@kortenberg.be 
 

Begin van de lessen: dinsdag 1 september ‘20 

1ste trimester 

Maandag 5 oktober ‘20 facultatieve vrije dag (*) 

Vrijdag 16 oktober ‘20 pedagogische studiedag, vrije dag voor de kinderen (*) 

Maandag  2 november ‘20 t.e.m. 6 november ‘20 herfstvakantie  

Woensdag 11 november ‘20 Wapenstilstand 

Maandag 21 december ‘20 t.e.m. 1 januari ‘21 kerstvakantie 

2de trimester 

Woensdag 20 januari ‘21 pedagogische studiedag, vrije dag voor de kinderen (*) 

Maandag 15 februari ‘21 t.e.m. 19 februari ‘21 krokusvakantie 

Vrijdag 19 maart ‘21 facultatieve vrije dag (*) 

Maandag 5 april ‘21 t.e.m. 16 april  ‘21 paasvakantie 

3de trimester 

Donderdag 13 mei ‘21 O.H. Hemelvaart 

Vrijdag 14 mei ‘21 brugdag 

Maandag 24 mei ‘21 Pinkstermaandag 

Donderdag 1 juli ‘21 t.e.m. dinsdag 31 augustus ‘21 zomervakantie 
 

 

 

* Tijdens de facultatieve vrije dagen en de pedagogische studiedagen is er opvang voorzien door Ferm van 7 tot 18.30 uur.  

 

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   Els Antonus 

Stijn Dekelver 

2de kleuterklas  Leen Coppens  

Iris Van Aerschot 

3de leerjaar  

 

Margo Ceusters/Bianca Ceulemans 

Robin Verbiest  

3de kleuterklas  Mieke Kindermans  

Iris Van Aerschot 

4de leerjaar  

  

Vicky Callewaert  

5de leerjaar  Leen De Wit 

Stijn Dekelver 

kinderverzorgster Helga Buelens  6de leerjaar  Tina Rommens 

turnleerkracht  Ineke Pira zorgleerkrachten 

lagere school 

 

 

Martine Cludts, 1ste en 2de leerjaar 

Ineke Pira, 1ste en 2de leerjaar 

Robin Verbiest, 3de leerjaar 

Stijn Dekelver, 5de leerjaar 

Jolien Brever/Robin Verbiest, 4de en 6de 

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 

mailto:deklimop@kortenberg.be


Nieuw schoollogo  

In samenwerking met de leerlingen, het leerkrachtenteam, 

de oudervereniging en de schoolraad werd onze schoolvisie 

opgefrist en daar is ook een nieuw schoollogo uit 

voortgevloeid. Dit zal vanaf volgend schooljaar in gebruik 

genomen worden.  

 

 

 

 

 

 

We lieten ook nieuwe turnbloesjes drukken. De broekjes 

blijven hetzelfde. Eenmalig zullen alle klassen van de 

lagere school een nieuw t-shirt dienen aan te kopen. De 

school en de oudervereniging betalen hier ook een deel van 

om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

 

Wasbakken gemaakt door de oudervereniging 

Het vele handen wassen nam heel veel tijd in beslag in de 

kleuter- en lagere school. Bij de zoektocht naar extra 

verplaatsbare handwasbakken voor de speelplaatsen 

kwamen er enkele leden van de oudervereniging met het 

plan om er zelf te maken. En enkele dagen later werden er 

2 fantastische handwasbakken op beide speelplaatsen 

geplaatst. We willen de oudervereniging hiervoor nog eens 

heel hartelijk bedanken! Alsook voor de goede 

samenwerking het voorbije jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De derde kleuterklas 

Donderdag gaat de diploma-

uitreiking door van onze 

derde kleuterklas. Ze staan 

al te popelen! Wat zijn we 

fier op deze kapoenen die al 

helemaal klaar zijn voor het 

eerste leerjaar! Proficiat! 

               

 Uitstappen 

Spijtig genoeg hebben we dit schooljaar heel wat zaken 

moeten annuleren vanwege het coronavirus. 

Openluchtklassen, uitstappen, schoolreizen, … niets kon 

doorgaan. Desondanks hebben de klasleerkrachten toch 

geprobeerd er nog leuke laatste weken van te maken door 

te gaan picknicken, een fietstocht met de kinderen te 

maken, waterspelletjes te spelen, leuke knutselprojecten 

op poten te zetten, een ‘festival in eigen kot’, … 

Het 6de leerjaar ging de uitdaging aan om in 2 weken een 

marathon te wandelen. Indien het hen lukt volgt er een 

lekkere verrassing! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het 3de leerjaar maakte een 

bijenhotel met de klas om hun 

thema bijen af te ronden. 

 

 

 

 

Het zesde leerjaar 

Onze zesdeklassers gaan hun laatste dagen hier bij ons op 

school tegemoet… Wat hebben ze een mooi parcours hier 

bij ons achter de rug en dit in een hele speciale periode 

vanwege het coronavirus. We zullen ze allemaal enorm 

missen en zijn heel erg fier op elk van hen! We wensen hen 

allemaal een erg mooi vervolg toe de volgende jaren in hun 

nieuwe school… 

 

 

 

Wist je dat… 
☺ onze opendeurdag doorgaat op vrijdag 28 augustus 2019 vanaf 17.30u. De kinderen kunnen dan al eens in hun nieuwe klas 

gaan piepen en in de lagere school kunnen ook de boeken en het kaftpapier al mee naar huis genomen worden… 

☺ de kleuters van de derde kleuterklas het super leuk vonden dat ze al een letter leerden met juf Ellen! 

☺ iedereen tijdens de grote vakantie de maat van de turnpantoffels eens nakijkt, want velen zijn te klein geworden! 

☺ we volgend schooljaar terug een pastafestival organiseren… Meer nieuws volgend schooljaar! 

☺ jullie reeds in jullie agenda 3 september mogen blokkeren voor het klassikaal oudercontact hier op school. Dit zal om 20u 

starten in de turnzaal van de school. Nadien ontvangen de leerkrachten jullie in de klassen. 

☺ we een klusteam opstarten in samenwerking met de oudervereniging om dringende zaken samen te kunnen verwezenlijken op 

school… 
 


