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BLIKVANGERS

Over uilen, braakballen en nesten 
Experimenteren met taal
Pedagogische dienst FOPEM doorgelicht

Célestin Freinet aan het woord:
“De freinetpedagogie is actueel, optimistisch en heeft onze tijd 
veel te bieden.” 

Freinetschool Klimop - Fabiolalaan 2 - 8020 Oostkamp - 050 39 69 79 



KLIMOPNIEUWS
• Voor jullie ligt de eerste Flash van dit nieuwe schooljaar. Om de 2 à 3 weken mogen jullie er één 

verwachten: informatie over de klassen, over Klimop, de werkgroepen en de vele projecten waar wij 
mee bezig zijn. Niet te missen dus! Heb jij zelf iets interessants dat via de Flash de hele school bereikt 
dan kun je dit mailen naar info@klimop.info .

• De redactie van de Flash, Leen D (kleuter), Veerle V (1e verdieping), Dominique (2e verdieping) en Klaas 
zullen jullie “het nieuws heet van de naald” brengen. We zijn blij dat we dit schooljaar met 64 peuters en 
kleuters en 111 leerlingen in het lager mochten starten! Klimop draait nu bijna op haar maximum qua 
leerlingenaantal.

• Er is deze zomer veel geschilderd geweest in het kasteel! Met een prachtig resultaat. Kijk gerust eens 
rond!

• Een grote dank je wel voor Dave en Maaike en Jonas en Veerle die het domein tijdens de vakantie 
onderhouden hebben! Het zag er heel goed uit !!!

• Misschien heb je het al gemerkt, de website van Klimop is niet bereikbaar door technische storingen. 
Werkgroep WICT is volop bezig om dit probleem op te lossen. Voorlopig houden we het bij één 
(contact) pagina.

• Joke Vermeersch en Lars Meulenbergs zijn onze nieuwe leerkrachten. We wensen jullie heel veel 
succes dit jaar!

• Dat België gewonnen heeft hebben ze geweten in de Fabiolalaan! Een enthousiast publiek was 
aanwezig om dit live op groot scherm mee te maken! Een zeer tof initiatief van onze werkgroep Feest! 
Dit smaakt naar meer!

• De postvakjes zijn terug in gebruik, met dank aan Caroline (mama van Tessa)

• De stand van de gemeenschappelijke freinetscholen op het Cactusfestival bracht een mooie winst op 
voor Klimop, De Tandem en de Boomhut. Elke school mag 512,16 euro op zijn rekening er bij schrijven! 
Bedankt voor de mensen die dit mogelijke gemaakt hebben!

• Zoals een aantal van jullie al gezien hebben werken we dit jaar met een nieuwe traiteur voor de ma, di 
en vr. Traiteur Dominique heeft tot nu toe al veel succes bij de kinderen! 

• In Moerbrugge werd er straf gevoetbald. De kinderen van 1 e en 2 e leerjaar wonnen met glans. De 
anderen zetten hun beste beentje voor, maar de tegenstand was hard. 

•	  De jongens van het 5e en 6e lj speelden in Oostkamp een geslaagd minivoetbaltornooi. Ze speelden 
heel mooi voetbal en samenspel. Ze wonnen een match, speelden 2 keer gelijk en verloren hun laatste 
match. Proficiat aan allen die deelgenomen hebben!

• De infomap nog niet gelezen? Verrassend hoeveel interessante dingen er in staan. Een handig 
naslagwerk om altijd bij de hand te hebben!

mailto:info@klimop.info
mailto:info@klimop.info


KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI

De peuters zijn goed gestart. De eerste weken werd het klasje verkend en tussen de regendruppels door 
ook het bos. Een klein leuk treintje werd voorwerp tot discussie. Iedereen wilde er op hetzelfde moment 
mee spelen. Kelly zag door de ruzie heen de fascinatie voor de trein en besloot om een uitstap te maken. 
Ze maakten een treinreisje tussen Oostkamp en Brugge. Spannend was dat.

1e KLEUTER - ELIANE & GREET

De uil doet zijn intrede in de klas en hierdoor gaat een nieuwe wereld open. Uilen leven nl. 's nachts en ze 
eten muizen, en dat vinden de kinderen heel bijzonder. Ze doven de lichten en bootsen zo het leven van 
de uil na. Er werd ook een braakbal ontleed op zoek naar muizenresten. Er werd poppenkast gespeeld 
met uilen, er zijn uilen in klei en stof gemaakt. Volgende week gaan ze op uilen-uitje bij een 
uilenliefhebber.

2e KLEUTER - BIE & ELS & JOKE

Met de reisverhalen uit de grote vakantie kwamen heel wat boeiende ervaringen de kring binnen. Zo 
vertelde Oscar dat hij sporen gezien had van een eland. 
Of er in Klimop ook sporen te zien zijn, gingen de 
kinderen zelf ontdekken. En ja hoor, zelfs hun eigen 
kleine voetjes gaven sporen af. In de moestuin oogsten 
ze aardappelen. Daarvan maakten ze een heleboel 
kroketjes die ze in het kasteel uitdeelden. Er werd ook 
kunst gezien in de patat. Met wat slingertjes en oogjes 
en verf ontstonden de leukste aardappel-gezichtjes.

3e KLEUTER - GRIET

In de klas van Griet ligt een groot boek waarin het 
verslag van elke dag in woord en beeld wordt 
weergegeven. Daarin zien we dat het klasgebeuren 
reeds volop bruist. De kinderen zijn op insecten- en 
slakkenjacht geweest op het terrein en maakten er 
mooie kunstwerkjes rond. Er wordt ook reeds met taal 
geëxperimenteerd, in rijmwoordjes en vrije teksten. In 
de 'mixtijd' worden groepjes gemaakt van kinderen uit 
het derde kleuter en het eerste leerjaar. Elk groepje 
oefent een activiteit uit en schuift nadien door naar een 
ander aanbod. Zo werden er al fruitige smoothies gemaakt.



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR -NELE

Het is nog wennen in het eerste leerjaar, zowel voor de kinderen als voor Nele ! Maar ze zijn er toch al 
volop ingevlogen, al 3 letters geleerd "e", "b" en "r", schrijfdans vlijtig geoefend : een tipi versierd in een 
schrijfdans. Want hun project gaat over Indianen, deze week hebben ze voor elkaar totemnamen 
verzonnen. Nieuw is dat ze dagelijks een 'mixtijd' hebben, kinderen worden in vaste groepjes gemengd 
met het derde kleuter. Op dat moment doen ze allerlei activiteiten zoals een milkshake maken, puzzelen, 
naam stempelen, schrijfdans, ..

2/3e LEERJAAR - JOKE

Bij Joke zijn ze er al volop ingevlogen ! Ze hebben een project rond de oertijd, ze hebben al heel wat 
onderzoeksvragen opgesteld en zijn nu bezig in groepjes  de antwoorden op te zoeken in boeken (zeker 
niet "oer"saai zoals sommige eerst dachten). Ook bij een wandeling in de buurt stellen ze 
onderzoeksvragen en proberen dan een antwoord te vinden door bv de buren aan te spreken. Zo 
hebben ze ook al berekend hoe groot een hectare is = 2 voetbalvelden !
Naast rekenen en taal leren ze ook nog mooie achtergrondtechnieken zoals 'gelli plate ", het belooft een 
kunstig schooljaar te worden !

2/3e LEERJAAR - LOWIE

Ook bij Lowie zijn ze goed vertrokken ! Hun project gaat 
over "warm en koud", ze stellen zich veel vragen 
hierover, bv waar is het het warmst aan de noord- of 
aan de zuidpool ? Hoe houden de pinguins en de 
ijsberen zich warm ? Hoe houden de dieren zich koel 
rond de evenaar ? Maar het gaat ook over de 
seizoenen, dag en nacht, ..en waarom laten de bomen 
hun blaadjes vallen ? Hebben de bomen het niet té 
koud in de winter ? En zo komen ze bij een jasje breien 
voor de bomen ! Lowie zoekt oma's, opa's, mama's en 
papa's die goesting hebben de kinderen te leren breien ! 
Want hoe begin je aan zoiets ..

  



KLASNIEUWS - LAGER

4e LEERJAAR - SOFIE

De klas van Sofie vloog er meteen in met stokknuffels. Ontwerpen, vergoten, patroon uitknippen, 
doortekenen op stof, knippen en versieren, dichtnaaien en ten slotte de vulling. Ieder knuffel kreeg een 
paspoort en werd hoofdpersonage in een verhaal. De mama van Machteld kwam op bezoek in de klas 
met een stokoude hond die bovendien botkanker heeft. Dit bezoek wekte heel wat vagen los: hoe oud 
wordt een hond? ,, wat is kanker? , welke organen beschermt de ribbenkast?, wist je dat een hond 3 
oogleden heeft?, wat doet een hond als hij voelt dat hij gaat steven?,...  Hond en mens werden 
vergeleken. De kinderen proefden van kalligrafie. Sofie demonstreerde hoe je kunstig en bewust kunt 
omgaan met de prachtige vormen die geschreven letters kunnen hebben. De verjaardag van Rune en 
Thymen werd op Schotse wijze gevierd.

5/6e LEERJAAR - LARS

De klas van Lars vloog er meteen in met werkstukjes.  Sterren, gesteente, Las Vegas, mineralen, 
klederdracht in Romeinse stijl, eten buiten België, taarten en festivals zijn de gerechten op het klasmenu.

5/6e LEERJAAR - CAROLINE

De klas van Caroline dook in de vakantieherinneringen. 
Uit al die herinneringen kozen ze elk 4 woorden.  
Deze vormden de basis voor een  vakantietekst. Ook 
hier deden ze de werkstukjes alle eer aan. Turkije, 
Cruise, 4D cinema werden reeds voorgesteld. Enkel 
kinderen  regelden ook meteen een uitstap naar de 
Sint-Pietersplas.  Deze enthousiaste kinderen konden 
ook niet wachten om met rekenen en taal aan de slag 
te gaan, en dit vanaf de eerste dag. Goed zo en 
volhouden kids. Ook een blog staat reeds op het net:
www.groepcaroline5-6.blogspot.be

http://www.groepcaroline5-6.blogspot.be
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1. Zet je kinderen ‘s morgens af bij Odette in de kelder! Wij kunnen 
geen verantwoordelijkheid opnemen als ouders dit niet doen. 

2. Even helpen herinneren: de postvakjes kunnen niet voor  
reclamedoeleinden gebruikt worden. 

3. FOPEM nieuws

Vorige week vonden de eerste gesprekken plaats in het kader van de 
doorlichting van de pedagogische begeleidingsdienst van FOPEM.
Afgelopen dinsdag vonden de afrondende gesprekken plaats. 

Er waren gesprekken met twee leerkrachten van Klimop en de Vier 
Tuinen en met coördinatoren van de Levensboom, de Vier Tuinen, ‘ t 
Speelscholeke, Wondere Wereld, de Klaproos, Zeppelin en Klimop en 
de kernmedewerkers en Vincent.

Tijdens het afrondend gesprek gaf de voorzitter van de 
evaluatiecommissie, G.Monard, feedback over de evaluatie aan de 
kernmedewerkers.
De rapportering van de 
evaluatie ontvangen we later.

Een eerste indruk is dat de 
feedback overwegend positief 
was voor de pedagogische 
begeleiding van FOPEM 
(Patricia en Vincent) én SOM 
(Wim). Dikke pluim dus voor 
Patricia, Vincent en Wim.

EVEN JE AANDACHT VOOR

  INTERESSANTE  LINKEN

FOPEM
Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische 
Methodescholen

SOM
Scholengemeenschap van Onafhankelijke Methodescholen

FREINETBEWEGING 
Vlaanderen en Nederland

FREINETPUBLICATIES
Bibliotheek en De Reeks - een aantal boeken zijn ook verkrijgbaar in 
het secretariaat (Schapenstal)

FACEBOOK
Volg Klimop op Facebook via freinetschool.klimop

KLIMOP ONLINE AGENDA
Met de meest recente afspraken (wordt nog aan gewerkt)
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22/09 - Straatvoetbal Moerbrugge
23/09 - Zwemmen 2e verdieping
            Klasoverleg Sofie (4e ljr)
24/09 - Zwemmen kleuter en 1/2/3e ljr
25/09 - Klasoverleg Nele (1e ljr)
            Verkeershappening 10.15-11.30 uur
26/09 - Sport Caroline (5/6e ljr) 
             Vergadering WI  
29/09 - Veldloop Koude Keuken 2/3 grd
01/10 - Sport Lowie (2/3e ljr)
             Sport Joke (2/3e ljr)
02/10 - Sport Nele (1e ljr) en Sofie (4e ljr)
            Veldloop Ryckevelde 2/3 grd
            Vergadering coteam  
02/10 - Sport Lars (5/6e ljr)
06/10 - Straatvoetbal/levend tafelvoetbal Oostkamp
07/10 - Zwemmen 2e verdieping
             Klasoverleg 3e kleuter Griet 
             Vergadering RvB Klimop 
08/10 - Zwemmen 2e en 3e kleuter en 1e verdieping
10/10 - Sport 5/6e ljr Caroline
15/10 - Sport 2/3e ljr groep Lowie en Joke
16/10 - Sport groep Nele en Sofie
            Veldloop Boudsch 1-6 ljr
17/10 - Sport groep Lars  

KLIMOPKALENDER


