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Werkgroep Inrichting zoekt M/V met 
talent! 
of zonder talent, dat mag ook… 

Voorwaarden: 

- Af en toe tijd vrij kunnen maken om te klussen. 
- Het niet erg vinden om de handen uit de mouwen te steken. 
- ‘Handige Harry’ zijn is een pluspunt. 
- Vooral veel zin hebben om erin te vliegen! 

Taken: 

- Herstellingswerken uitvoeren. 
- Poortjes bij peuterklas en eerste kleuterklas vernieuwen. 
- Speelplein inspecteren en indien nodig herstellen. 
- De klink van de tweede kleuterklas herstellen. 
- De serreverlichting aansluiten op de timer. 
- Een afdak maken aan de achterkant van de schapenstal. 
- HET BALKON VOORZIEN VAN EEN VLOER, zodat de leerlingen daar kunnen tuinieren (in   
            samenwerking met MOS) 
- … 

Hoe contact opnemen? 

Mail naar koen@klimop.info en je zal uitgenodigd worden op de eerstvolgende bijeenkomst van 
de werkgroep! 

Klas Kelly & Heidi 
peuter 

Kelly heeft onze kleinste Klimoppers uitstekend voorbereid op het hoog bezoek eerder deze maand. 
Aanvankelijk was er geen enkel besef rond die rare snuiter met zijn baard en hoge hoed, noch van die 
donkere kerel met zijn gekke kleren aan. En toch bleek die uitdossing wel te bevallen want al snel liep 
het vol met kleurige Pietjes, daar achter de Schapenstal. De grote dag zelf deden ze het alle 
9 supergoed en een enkeling durfde zelfs helemaal alleen zijn tekening aan de Sint geven! In ruil 
kregen ze nieuwe boerderijdieren - de verminkte voorgangers kunnen nu eindelijk op rust - en duplo's 
waar in deze tijd van het jaar heerlijke ijsjes mee worden gebouwd! En dan was het alweer tijd om een 
nieuw evenement te gaan ontdekken: Kerst. Een kerstboom versieren, pakjes knutselen, en vooral 
gewoon heerlijk veel ontdekken...  

mailto:koen@klimop.info
mailto:koen@klimop.info
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MOS & vluchtelingen ! 
Wij sluiten de MOS mobiel af en schenken de opbrengst aan een goed doel, en hoe kan het 
anders we willen de vluchtelingen helpen in Calais en Duinkerke die momenteel wat aan hun lot 
zijn overgelaten : 100 Euro wordt geschonken aan solidarity for all.

Nieuwe middenschool in Brugge ! 
Weet u nog… die nieuwe secundaire  school die we ambiëren?! 
Hij staat nog steeds energiek te pruttelen, in iets wat steeds meer een laboratorium lijkt te zijn! 
De ingrediënten zijn min of meer aan hun optimale samenstelling.  Onze denktank heeft nu een 
kerngroep, waar af en toe nog nieuwe krachten aan worden toegevoegd.  En een ruime warme 
achterban. 
De gedachtenstromingen en ervaringsstoffen van deze ingrediënten laten we nu vooral reageren 
en beredeneren.  Op zoek naar onze visie en eigenheid. 
We konden al registreren: 
- Start 1 september 2017 
- Een middenschool met een brede eerste graad (A en B stroom samen!) 
We benoemden ons ‘pedagogisch product’ voorlopig met een kernzin.  Een zin die voor ons 
samenvat wat onze nieuwe school moet gaan betekenen.  Maar die woordenaaneenschakeling is 
enkel voor interne keuken.  De komende weken gaat ons labo open om aan deze zin heel 
concrete inhouden te hangen: hoe gaan we evalueren, leren, lesgeven,… ? 
  
Contactpersonen Klimop: Evelien (Juul, Guust, Tuur), Nele (leerkracht), Dilian (Kobe en Aaron)

Klas Bie & Eliane 
2e kleuter 

De perikelen rond de parachutist-Sint zorgde in deze klas voor het op scherp zetten van die kleine 
kleuterbreinen. De goede man zou landen met een parachute en daarvoor moest er een letter S 
gevormd worden op het grasplein. De S van Sint dus, maar wat is dan de eerste letter van hun eigen 
naam? Alvast eens oefenen op een krijtbordje, met het puntje van de tong uit de mond, moeilijk 
hoor! Gelukkig op die bewuste dag, als hij dan eindelijk "landt", staan de verplegers van het 2de kleuter 
klaar om hem de eerste zorgen toe te dienen. Want bever zijn, elkaar helpen en verzorgen, daar hebben 
ze toch hun beverlied voor?! Sowieso mag er een streepje muziek bij, gelijk wat hun bezigheden zijn. 
De kerstboom versieren, kerstballen maken van papier (geleerd van Pieter), of zelfs een kleine 
verrassing knutselen voor onder de boom... Schudden maar met die billen!
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Bestellingen warm eten 
Tijdens de kerstvakantie kun je aanpassingen doen in verband met de bestellingen voor het 
warm eten, klimoppakket. De aanpassingen gelden tot aan de krokusvakantie. Verandert er niets 
dan moet je ook niets doen ;)  ! Je vindt de linken bij het document “Wijzigingen bestellingen, 
eten, soep…” in de map “Documenten” bij “KlimopNieuws”. Of klik hier !

Klas Koen 
2e/3e leerjaar 

Ugh!

Wij zijn de indianen van 2/3! Samen met opperhoofd Koen verkenden wij de wereld van de indianen. 
We begonnen met heel veel vragen over hun kleren, hun woningen (want niet alle indianen leven in 
tipi’s!) en het dagelijks leven van een indiaan. We zochten heel wat op, keken naar prenten en hebben 
gelezen in boeken… Maar het meeste leerden we van Concha, een échte indiaanse vrouw. Aandachtig 
luisterden we naar haar verhalen, en de vertaling, want Concha woont in Amerika. Ze spreekt Engels! 
Ze had prachtige kleren aan en vertelde over de vele ceremonies die ze doen. We bleven daarom niet 
bij de pakken zitten en wilden wel eens weten wat ze dan doen tijdens zo’n ceremonie! Dansen was het 
antwoord, heel veel dansen…  
Dat deden we dus!

Concha leerde ons enkele dansen: the eagle dance (de arendsdans) met flapperende armen zoals een 
echte arend, the horse dance (de paardendans) en the sun dance (de zonnedans).

Uiteindelijk maakten we onze eigen ceremonie waarin we onze eigen totemnaam ontdekten, gegeven 
door De Raad Der Wijzen! Vraag ons gerust eens wat onze totemnaam is… 

Ahja tussendoor hebben we ook nog woorden, zinnen en teksten geschreven, gerekend tot 100 en tot 
1000, gesport, gezwommen, kringgesprekken gehouden, hoofdletters geleerd, rekenspelletjes 
gespeeld, ons dagboek aangevuld en nog zo veel meer. ;-)

Ugh!

OK - Brigade 
Het team besliste om ‘Bram en de OK-brigade uit te nodigen op 7 december voor het 2e-3e en 4e 
leerjaar. 
Bram en de OK-Brigade’ is een interactieve schoolvoorstelling. Bram is een slimme, maar gekke 
onderzoeker. Met zijn OK-lab en de hulp van professor X, onderzoekt hij hoe kinderen met elkaar 
omgaan en waarom ze soms pesten. Met die kennis wil hij andere kinderen helpen die hem mails en 
brieven sturen met vragen over pesten. Na het onderzoek, motiveert hij de kinderen en de 
leerkrachten om lid te worden van de OK-Brigade. De leden van de OK-brigade vinden elkaar OK, ze 
pesten elkaar niet en ze doen hun best om pesten in de klas, op school en daarbuiten te stoppen.  

De kinderen uit de andere klassen van de lagere school kregen een spel aangeboden door de PPP 
groep van Klimop (PestPreventiePrikkelgroep) zodat ze ook de code konden ontcijferen om lid te 
worden van de OK-brigade.

http://chamilo.klimop.info/main/document/showinframes.php?cidReq=KLIMOPNIEUWS&id_session=0&gidReq=0&origin=&id=25
http://chamilo.klimop.info/main/document/showinframes.php?cidReq=KLIMOPNIEUWS&id_session=0&gidReq=0&origin=&id=25
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Klas Joke 
1e leerjaar 

Een kring, praatronde met 40 kinderen? Ja, samen met het 3e kleuter het lukte opnieuw. Uit de 
verhalen kwamen de volgende activiteiten: een brief schrijven naar de Sint, onderzoeken hoe 
men vroeger vuur maakte (Berren had vuurstenen mee), een computer uitklaar halen, tekeningen 
maken voor de Sint, knutselwerkjes… 
Tijdens het taalmoment bekeken en beluisterde we de letter -b-. Niet zo’n gemakkelijke: hij lijkt 
op de -d- en klinkt soms als een -p- ! Na de middag schreven we de letter -d- : “Draakje duikt in 
dons”. En , Piet had met de picknicken een woordje gelegd. Met de andere picknicken  zochten 
we nog woordjes met een -z- : zware zak .  
Vrijdag 4 december: Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Of toch niet? We tuurden de lucht 
af maar zagen geen vliegende Sint of Piet... Tot een ambulance op school kwam aangereden. De 
Sint was in de bomen terecht gekomen met zijn parachute! Hij was er met wat schrik en een zeer 
been vanaf gekomen... In de kring dachten we dan ook na hoe we hem blij konden maken als hij 
straks, na de speeltijd, bij ons zou langskomen. We besloten om ons eerst te verstoppen, 
tevoorschijn te komen en dan een liedje te zingen. Vervolgens hebben we de teksten die we 
hebben geschreven over Sint en Piet voorgelezen.  

Klas Lowie 
2e/3e leerjaar 

Na de herfstvakantie gingen we druk op zoek naar een project. Samen met Céline, onze stagiaire, 
kozen we uiteindelijk deze projectvraag: "Wat deden de Romeinen in hun vrije tijd?" 5 weken 
lang dompelden we ons onder in de Romeinse theaters, arena's, eetgewoontes, badhuizen en 
spelletjes. De openbare toiletten die de Romeinen gebruikten, vonden we maar niks. Elke dag 
opnieuw kropen we in een andere rol en beleefden de lusten en lasten van de Romeinen uit die 
tijd. Afsluiten met een mooie maquette en dito toneel en we zijn klaar voor  een welverdiende 
kerstvakantie.  

Tussendoor namen we ook nog volop tijd om stil te staan bij het geven en krijgen van 
geschenkjes. Naar aanleiding van de Sint en de Kerstman kropen we uiteindelijk zelf in de rol van 
verwenner. We knutselden er lustig op los en gaven onze kunstwerken dan stiekem aan een 
klasgenootje.  
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Iedereen KAMpioen ! 
Alle schooloudsten hebben deze week een duidelijke folder ( incl. kammetje) meegekregen  
“Iedereen KAMPpioen”. In deze folder wordt stap voor stap de nateam-methode door middel van 
foto’s uitgelegd. Controleren jullie je deugnieten deze vakantie eens op neten en luizen? Dan 
kunnen we misschien 2016 luisvrij starten !

Klas Els 
1e kleuter 

Ook hier hebben ze genoten van het bezoek van de lieve man, en er vooral weer veel van 
opgestoken. Hoe moeilijk is het niet op die leeftijd om met al die nieuwe cadeautjes om te gaan? 
Geduldig je beurt afwachten om dan met dat nieuwe speeltje te mogen spelen, is echt wel een 
opgave! Zowel voor de kleuter als voor de begeleider die dat in goede banen tracht te leiden :-) 
Verder worden er hele mooie dingen gecreëerd in deze klas en gaan ze ontzettend graag op in 
hun rollenspellen. En af en toe laten ze Els ook meespelen, als ze het heel lief vraagt... In de 
aanloop naar "hun Kerstforum" is deze groep nu in de ban van de kikker. Ze werken zelfs aan een 
écht filmpje daarover, kwaak! 

Klas Griet 
3e kleuter 

Bij Griet heeft de Sinterklaastijd de kleuters aangezet om het beste van zichzelf te geven in de 
keuken. Heerlijke klaaskoeken waren het resultaat... Ze zitten daar verder ook niet stil (vandaar 
misschien dat het 1ste leerjaar nu af en toe bij hen in de kring komt zitten?) en onderzoeken heel 
wat. Zoals: Wie is er thuis geboren? Wie werd er onder water geboren? Vanwaar komen wij? 
Waarom maak je ruzie als we toch allemaal hetzelfde zijn? Zijn we wel allemaal hetzelfde? Wat 
gebeurt er met je lichaam als je dood bent? Wat is een skelet? Wat is de bloedsomloop? Kleurt je 
pipi soms rood? En ze vinden ook antwoorden hoor! Vraag maar aan het kindje dat een potje 
mee naar huis nam om zijn pipi in te doen na het eten van rode bietjes...

Kerstforum 
Het kerstforum was een groot succes ! Na het verhaal kon iedereen aan zijn wandeltocht 
beginnen. De vluchtelingen die op bezoek waren werden onder de vleugels van vele Klimoppers 
meegenomen op de ontdekkingstocht door de buurt. Het forum werd afgesloten met een waar 
vuurSPEKtakel. Bedankt aan iedereen om van deze avond een mooie afsluiter van 2015 te 
maken!!!



FREINETSCHOOL KLIMOP 
Klimop & WO slaat de handen ineen

SHOP
FOTO



Klas Nele 
5e en 6e leerjaar 

Een wisseling van seizoenen die zorgde voor heel wat bewogen- en gedrevenheid in onze klas. 
Na de herfstvakantie leidden we elkaar in sneltempo op tot techneuten.  We zouden immers 
deelnemen aan de Vlaamse Technologie Olympiade!! 
Geweldig spannend om te doen, moeilijk ook.  Maar wij kennen inmiddels het ontstaan van gaten 
in kaas, waar de naam AZERTY vandaan komt, zetten lampjes goed overdacht in serie of parallel, 
kunnen denken over het gebruik van sensoren, zetten de eerste stappen in programmeren. 
 Thymen van de klas van Sofie mocht naar de finale van de Olympiade!  Wij haalden met onze klas 
gemiddeld 62% (Vlaams gemiddelde: 54%)!  Een getal die ons meteen deed denken over het 
wiskundig concept ’procent’.  Een geweldige leerkans! 
De wereld deed ons ook veel ’kletsen’ en ’reflecteren’.  Want… de planeet warmt op, en de media 
maakt ons bang.  Boeiende conversaties.  Josephine bracht een voorstel tot oplossing van de 
klimaatopwarming: ’Als we nu eens allemaal héél veel water drinken.’.  Of wat vindt u van dit: ’Als 
we nu eens allemaal weer met paard en kar rijden.  De auto’s afschaffen?’ of ’We moeten een 
machine uitvinden die CO2 uit de lucht haalt!’.  En alle terreur en oorlog willen we minimaliseren 
door te communiceren.   ’Wat als we nu eens alle wapens van de planeet konden doen 
verdwijnen?’. 
Ook veel onderzoekjes recht uit de dagelijkse kring.  Toon en Jerôme brachten een leerrijke 
presentatie van hun ’jacht’-ervaring.  Stella en Bries informeerden ons over de ’elektronische 
sigaret’ naar aanleiding van een gesprek over ’roken’.  Camille kreeg een 3Dpuzzel van de Empire 
State Building van Sint, dus ging ze samen met Marie-Astrid en Elle opzoek naar het ’hoe’ en ’wat’ 
van dit gebouw.  Kato en Camille bekeken de Amerikaanse verkiezingen van naderbij.  Lowie 
verdiepte zich in kristallen en meetkundige kristalstructuren naar aanleiding van zijn zelfgemaakte 
zoutkristal. 
Levi bracht ’Music for Life’ ook in de klas.  Dus zochten we een goed doel die ons allemaal 
aanspreekt.  Eén dag later kwam Miriam van ’Make a Wish’ al vertellen over haar VZW.  En dezer 
dagen kun je ons vooral zien vergaderen, bedenken, telefoneren, koken, in het haar krabben, 
berekenen van omzet, winst en kosten WANT we verkopen ’Ambachtelijke wenskoekjes’ aan onze 
familie en vrienden ten voordele van Make a Wish.  Waarna we even in pauze gaan… fijne 

Vanaf nu niets meer weggooien ! 
Heb jij ook een hoekje in de garage, bergkot met spulletjes die “ooit” gerepareerd moeten 
worden? Of een overvolle kleerkast waar miskopen mooi hangen te wezen? En wat  te denken 
van speelgoed waar geen kinderhanden meer aan komen? 

BIJHOUDEN IS DE BOODSCHAP ! 

Want Klimop organiseert, olv diverse werkgroepen,  op 16 april 2016 een  
REPAIRCAFÉ/KLEDINGRUILBEURS/SPEELGOEDRUILBEURS. 

Meer info (en een betere naam) volgt nog. Maar noteer nu alvast de datum in je agenda! 
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Klas Caroline 
4e leerjaar 

In het 4e leerjaar zijn we nog steeds in de ban van het overleven in het bos. In de Franse les 
maakten we een woordenboek met allerlei survivalwoorden met de vertaling en een tekening er 
bij. We spelen dan “ Ik ga op reis en ik neem mee…” . “Je vais survivre dans le bois. Dans man sac à 
dos je mets…” 
Daarnaast is iedereen ook druk bezig met zijn werkstukje. We zoeken op in boeken, op internet, 
maken een enquête, doen een interview,…. Aan de hand van die informatie maken we korte 
tekstjes. Al die tekstjes worden in een boekje gebundeld. Na de kerstvakantie zullen ze dan 
voorgesteld worden aan de klas. Hopelijk kunnen we er ook nog een uitstapje bij organiseren. En 
sport? Natuurlijk! Yoga, basket, unihokey, netbal stond er op de agenda.  

Klas Sofie 
5e en 6e leerjaar 
 
Verslag klaskamp 14/12/'15 

Met de trein kwamen we aan in Brussel-Centraal. We stapten onmiddellijk naar de Grote Markt. 
In de het i-punt kochten we kaartjes van de stripwandeling. We zochten onze weg op de kaart. 
We ontdekten de eerste stripmuur: Kuifje! Een beetje later kwamen we Manneke Pis tegen. 
We kwamen voorbij een skatepark en daar hebben we even gespeeld. In de Marollen aten we onze 
boterhammen. Merel voerde haar korsten aan de duiven. 
Op datzelfde plein zagen we nog een stripmuur van Robbedoes en Kwabbernoot. Iedereen ging 
dood van de kou. In een cafeetje dronken we een warme choco of soep. We volgden verder de 
stripwandeling in de richting van de Klimpaal, de school van Joke en Tomas in Molenbeek. 
In kleine groepen stelden we vragen over de terreur. Daarna zijn we naar de Waterman vertrokken. 
De kamers in de Waterman verrasten ons: ze waren verschillend geverfd. De kamer van Maut was 
versierd met graffiti. De kamer was van Thymen was oosters ingericht. Er was ook een hiphop-
kamer. De kamers waren origineel ingericht. Nadat we onze spullen uitgepakt hadden, schreven 
onze indrukken van de eerste dag Brussel in ons kampboekje. 

Voor het avondmaal in een Marrokaans restaurant speelden we op het speelplein in het centrum 
van Molenbeek. Er was een voetbalveld en basketringen. Lomme, Thymen  en Jenthe speelden al 
gauw samen met een jongen van daar. Er waren ook een aantal fitnesstoestellen. Het speelplein 
was hoog en er waren wel 5 glijbanen waarvan  2 glijtunnels.  In het restaurant aten we heerlijk 
Turks brood, soep en couscous met kip en groenten. De zoete ajuinen vond niet iedereen lekker. 
Terug naar de Waterman deden we  onze danskleren of pyjama aan om te dansen in de balkonzaal. 
Het was super leuk. Voor het slapengaan weerwolfden we nog even. 

15/12/15  

We begonnen de dag met een lekker ontbijtje: warme chocomelk, boterhammen met Nutella, 
smeerkaas of confituur. Er was ook honing. We ruimden de kamers en vertrokken naar het 
muziekmuseum. We maakten een tussenstop bij Jeanneke pis. In het MIM kregen we elk een 
audiofoon. Bij elk zelfgekozen instrument kon je een muziekstuk beluisteren. 's Middags aten we 
frietjes met een frisdrankje.  We namen de trein terug naar Brugge en de bus naar Oostkamp. Van 
de kerk stapten we te voet naar school. 
Gelukkig zorgde Geert voor onze bagage. 

Geschreven door Thymen, Maut en Ayla  
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