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BLIKVANGERS

BBK
Veiliger schoolomgeving
Iedereen uniek
Het Paleis
 

Célestin Freinet aan het woord:
“De kinderen en jij zijn uit hetzelfde hout gesneden.” 



KLIMOPNIEUWS
• De nieuwe adresboekjes “wiezoektievindt” zijn klaar. Je vindt ze in je postvakje in het poortgebouw. 

• Vind je toch een foutje, mail dit naar ons: info@klimop.info 

• De volgende rechtzettingen mag je al noteren in je nieuwe boekje: het telefoonnummer van Nele 
Vermeersch (lkr 1e ljr) is 0471/19 51 26  en het adresnummer van Tessa Vandenheede is 67 ! 

• Zoals vorige week zat het weer deze keer ook mee, ideale omstandigheden voor de veldloop in Domein 
Ryckevelde! Opnieuw een medaille voor ‘onze’ Wolf ! Proficiat !

• De laatste week voor de herfstvakantie worden er terug individuele gesprekken voor het lager 
georganiseerd. Breng op tijd je papier binnen voor de planning. 16 oktober is de deadline!

• De eerste begrotingsactiviteiten zijn al gestart. De werkgroepen zijn intern bezig om te bekijken wat de 
plannen zijn voor volgend jaar. Op het eerst volgende coteam zullen de eerste cijfers samen bekeken 
worden. 

• Noteer nu alvast in je agenda dat je alle cijfers kunt bekijken tijdens de presentatie op de Algemene 
Vergadering van dinsdag 17 december.

• De online Klimopkalender is terug bijgewerkt. Bedankt Lotte voor dit grote werk !!! Nu is het aan de 
werkgroepen, het team, coteam, rvb, .....om het bij te houden. Zo zijn jullie op de hoogte van de meest 
recente agenda! 

• Het eerste leerjaar start op woensdag 16 oktober met leesgroepjes. Maar we zoeken nog ouders, 
grootouders, .... om zo’n klein groepje te helpen begeleiden. Vind jij dit leuk om te doen? Geef je naam 
door aan nele@klimop.info 

• Jan Devos, inspecteur van Klimop tijdens de doorlichting in 2012, heeft een boek geschreven “De visie 
van Freinet” (Garant-ISBN 978-90-441-3023-2). In het boek wordt de visie gekaderd binnen de tijd 
(1896-1966) en de ruimte (Zuidoost-Frankrijk) waarin hij leefde en werkte. Het boek sluit af met een 
kijkwijzer om zelf na te gaan in welke mate de eigen werking aansluit bij de uitgangspunten van Freinet. 
Jullie gaan er zeker nog meer over horen.

• De eikels en kastanjes vallen met kilo’s uit de bomen! Als jullie thuis nog rietenmandjes hebben zijn die 
welkom! De kinderen gebruiken ze om hun pasmunt in te bewaren voor de kampen.

• De nieuwe bordjes al opgemerkt op en rond de parkeerplaats? Lees meer hierover verderop in de 
Flash.

• De rvb heeft tijdens de laatste vergadering het hele pakket rond de lestijden-, puntenverdeling, 
omkleuringen, goedgekeurd. Tom, verantwoordelijke van WI, heeft op deze vergadering een 
ventilatiesysteem voorgesteld om de luchttoevoer te verbeteren. Opvolging gebeurt verder via WI, 
cotem en rvb.

•De schoolraad (kinderen vanaf 3e kl tot 6e ljr) had een heftige boeiende discussie over het monetaire 
systeem dat bestaat uit eikels, kastanjes in de kampen. Er is nog geen oplossing uit de bus gekomen, 
wordt dus vervolgd.....
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KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI

De peuters wanen zich op de boerderij. Op het domein plukten ze appels die tot sap geperst werden. In 
de klas persten ze met een kleine fruitpers appels en peren en mochten natuurlijk ook proeven.
Een bezoek aan bioboerderij De Zaaier bracht hen helemaal in de sfeer. Daar mochten ze o.a. varkens 
voederen en zaadjes strooien voor de kippen.

1e KLEUTER - ELIANE & GREET

In het kader van Buren bij Kunstenaars bracht Christel mooie stenen in de klas. De kinderen gingen aan 
de slag met verf en penseel. De stenen wakkerden hun fantasie aan. Ze zagen er aardappels in, allerlei 
dieren, enz. Het resultaat is een verzameling van mooi gekleurde stenen. Het nieuwe thema is ingezet: 
kleur!

2e KLEUTER - BIE & ELS & JOKE

De Indianen zijn teruggekeerd naar eigen land. Ze brachten wel heel wat avontuur mee. In de klas stond 
een tipi-tent, werden aardappelen gebakken in de pan, veren en pluimen bovengehaald, verhalen verteld, 
en werd gedanst en gezongen. Elke vrijdag is bosdag, dan trekken de kinderen hun stoere laarzen aan 
en verkennen de natuur. Binnenkort met regenpakjes 
ook door weer en wind.

3e KLEUTER - GRIET

De klassen van Griet en Nele (1e ljr) gingen op stap 
naar Antwerpen. Ze woonden de voorstelling 'Dag 
dag' in Het Paleis bij. Ze werden ondergedompeld in 
een andere wereld, een zwevende wereld. In de mix-
tijd gingen ze dan aan de slag met hun nieuwe 
inspiratie. Ze maakten composities met de groep, met 
speciale effecten en vanuit verschillende 
perspectieven.
Ze maakten ook een wandeling in de buurt om de 
verkeersborden te leren kennen, te beginnen met de 
nieuwe borden op de parking.
In de kring wordt er gefilosofeerd over o.a. het doden 
van dieren. Ook de betekenis van 'rijk zijn' kwam 
uitgebreid aan bod.



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR -NELE

Het project van de Indianen hebben ze afgesloten met een klein feestje waarop ze maïspannenkoeken 
gemaakt hebben, maar dat viel niet zo in de smaak... Samen met het derde kleuter zijn ze op uitstap 
geweest naar Antwerpen om het toneel "Dag Dag " te bekijken, een toneelstuk over andere werelden. Dit 
hebben ze nadien verwerkt door foto's te maken van kinderen die op de grond liggen. Op de foto lijkt het 
wel of ze aan het zweven zijn! (zie foto laatste pagina van de Flash)
 

2/3e LEERJAAR - JOKE

Oertijd overal! In de klas zoeken ze volop antwoorden op de onderzoeksvragen (wat eten ze, hoe leven 
ze, ..), maar het écht beleven hebben ze gedaan in een openluchtmuseum in Eindhoven : houthakken, 
broodbakken , speerwerpen, met kano varen,...de kinderen waren heel enthousiast en het harde leven 
van een oermens werd zo aan den lijve ervaren!
En tussendoor zijn ze op bezoek geweest bij de ezels van Reinhilde: die kregen een paardentandarts op 
bezoek !

2/3e LEERJAAR - LOWIE

Het “warm en koud” project is afgesloten met een 
mooie tentoonstelling over de evenaar, de noord- en 
zuidpool. Verder zijn ze op uitstap geweest naar het 
Atelier 't Vierkant, waar ze konden zien hoe de potten 
gemaakt werden die daarna de "hete" oven in gingen 
Ze hebben ook nog de dieren opgemeten op de 
speelplaats, en weet je dat het grootste dier op aarde 
(de blauwe vinvis) langer is dan de breedte van het 
kasteel ?

Zoekertje vanuit de klas van Lowie:  Welke grootouder 
(liefst min 60 jaar) wil graag corresponderen met de 
kinderen uit de klas? 



KLASNIEUWS - LAGER

4e LEERJAAR - SOFIE

Bij Sofie oefenen de kinderen op kalligrafie. Ook Christel kwam enkel malen langs in verband met "Buren 
bij Kunstenaars". Ze ontwierpen een woord om op een mooie steen aan te brengen. De fijne resultaten 
zijn te bewonderen in de ronde zandbak. Deze klas verdiept zich in bewegingszinnen. In kleine groepjes 
wordt een zin gemaakt die bestaat uit 4 duidelijke bewegingen. Deze moeten opeenvolgend door alle 
groepsleden synchroon worden uitgevoerd. Deze zin kan herhaald worden, sneller of trager uitgevoerd,... 
Resultaat: enkel leuke mini-dansjes. Een aantal werkstukjes zijn toe aan presentatie: bliksem, het maken 
van zoutkristallen, katapulten en de Westhoek. Bij heel wat gezinnen uit de klas werden de appels dit 
weekend geoogst. Een mooie invalshoek om het verhoudingsrekenen toe te passen. De tunnel onder het 
kanaal, als verbinding tussen Frankrijk en Groot-Brittannië leverde een interessant gesprek op. Hoe 
meten ze de diepte van de zee? De reliëfkaart van Europa werd erbij gehaald en wauw de Noordzee is 
op sommige plaatsen tot 3000 meter diep. Dit gesprek kent zeker nog een vervolg.

5/6e LEERJAAR - LARS

Bij Lars is het eerste project van start gegaan: iedereen is uniek. We kunnen anders zijn van ogen, 
haarkleur, geloof, ideeën,... maar ook door een beperking. De kinderen maken een tekst rond een 
bepaalde uniekheid: autisme, la Tourette, dyslexie,... De werkstukjes kenden hun einde en werden 
gepresenteerd. Samen met de klas van Caroline starten ze een nieuw sociaal netwerk op. 
Corresponderen op de manier van toen. Met pen, 
papier en omslag. Puur nostalgie.

5/6e LEERJAAR - CAROLINE

Bij Caroline wordt de ruimte verkend. Ieder koos een 
boek met een ruimtetekst. De moeilijke woorden 
werden er uitgehaald en verklaard. De tekst werd 
samengevat. Dit laatste was even zwoegen.
Technische kaarten werden verkend, proefjes 
uitgevoerd. De kinderen inspireerden zich op een 
chattekst als basis voor een nieuwe tekst. Ook cijferen, 
getallenkennis en bewerkingen kwamen ruim aan bod.	  
Ook een blog staat op het net:
www.groepcaroline5-6.blogspot.be

Tijdens open verdiep gingen de kinderen op 
woordenruiltocht in de buurt van de school. Doel was 
dialectwoorden sprokkelen. Uitdaging: dialect spreken 
als je dit thuis niet doet?!
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EVEN JE AANDACHT VOOR

Hedendaagse jongeren zijn zo braaf, meneer. En zo asociaal: 
altijd maar aan het computeren. Ze groeien op met een smartphone 
in de hand, een computer naast hun bed, en een koptelefoon 
rondom de oren…. Of toch niet? Pedro De Bruyckere schetst in deze 
lezing een herkenbaar beeld van de jeugd van tegenwoordig. Zijn ze 
slim? Eenzaam? Lui? Cool? Braaf? Rebels? Asociaal? De nieuwe 
jongeren zijn in elk geval Deze veelgevraagde spreker ontleedt en 
doorprikt volkswaarheden over de popcultuur, de leefwereld van 
jongeren en hoe zij aankijken tegen ouders en leerkrachten. 
Bovendien kom je te weten hoe je het best omgaat met jongeren 
thuis. Niet te missen voor wie met jongeren in aanraking komt! 13 
november om 20u in De Valkaart, inkom gratis. Er zijn een aantal 
plaatsen gereserveerd voor Klimop-ouders, dus schrijf tijdig in als je 
erbij wilt zijn. Inschrijven kan via Pauline.cuvelier@sanofi.com of in de 
week van 4 november ook aan de schoolpoort.

Het zwembad sluit door onderhoudswerken. Er vallen 
zwembeurten weg op ma 21 en di 22 oktober en op ma 4 en di  5 
nov. Op ma 18 en di 19 nov  is er wel terug 
zwemmen. Niet vergeten dus!!!

Dit jaar neemt Christel een aantal zorguren voor 
haar rekening. Het zijn de uren die vorig 
schooljaar door Joke en Lowie werden 
opgenomen. Dit betekent dat zij in de klassen 
komt en samen met de klasleerkracht uitzoekt 
welke taken zinvol zijn. In de praktijk : begeleiden 
van een groep terwijl de leerkracht een kleinere 
groep instructie geeft, meewerken met een 
activiteit, mee op leerwandeling gaan, een 
begeleider vervangen ...
An blijft haar taken verder zetten: individuele 
kinderen die extra zorg nodig hebben volgen, 
gesprekken met ouders, communicatie met CLB 
en therapeuten...
Zowel Christel als An hebben ook nog een aantal 
taken die niet rechtstreeks in verband staan met 
kinderen.

  INTERESSANTE  LINKEN

FOPEM
Federatie van Onafhankelijke Pluralistische 
Emancipatorische Methodescholen

SOM
Scholengemeenschap van Onafhankelijke 

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 
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KLIMOP-EXTRA



OOK NOG EVEN JE AANDACHT VOOR

Heb je het al gehoord ? De deuren van Klimop worden tijdens de speeltijden en na school gesloten.  Het 
betreft hier een tijdelijke actie vanuit het team die loopt tot en met 18 oktober.  Er werd opgemerkt 
dat kinderen zich onvoldoende aan de afspraken hielden rond het in -en uitlopen in het kasteel (met of 
zonder toestemming) Ons kasteel straalt een huiselijke sfeer uit en dan is even binnenlopen heel gewoon.  
Maar het is en blijft een school met meer dan 180 leerlingen!  D.w.z. dat wij graag weten waar onze kids 
zijn tijdens deze momenten, namelijk waar er toezicht is.
We hopen dan ook dat dit een attitudewijziging met zich mee zal brengen waarbij de kinderen het 
materiaal dat ze nodig hebben meteen meenemen naar beneden.  De leerkrachten geven hier extra 
aandacht aan (“neem je jas, boekentas, zwemzak, brooddoos.... nu al mee naar beneden”).  Met nog een 
extra duwtje van de ouders als ondersteuning moet dit zeker lukken !  
 
Al de nieuwe bordjes opgemerkt op onze parkeerplaats en aan de poort?  Klimop spendeerde meer dan 

200€ aan een sensibiliseringscampagne om onze 
schoolomgeving veiliger te maken. Kunnen we nog iets 
doen, laat het ons dan weten of is het nu aan jullie?  We 
hopen van harte dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Leg je 
parkingkaart zichtbaar in je auto als een dikke 'JA' voor een 
veilige parkeerplaats. 
Hierbij aansluitend willen we toch even melden dat ook de 
straat een veilige omgeving moet blijven. We betreuren het 
dat ouders nog steeds parkeren voor het oude ijzeren hek. 
Dit is een nooduitgang én zo verplicht je de kinderen die te 
voet zijn om de straat op te gaan!  Nu we een kiezelpad 
hebben moet dit gerespecteerd worden als voetpad en 
daarop wordt niet geparkeerd! 

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober doet Klimop opnieuw 
mee met ‘Buren bij Kunstenaars’.  Jullie kregen hiervoor 
uitnodigingen mee om uit te delen aan familie en vrienden. 
Er is uiteraard ook werk te zien van onze kinderkunstenaars !   
Alle klassen werden geïnspireerd door het werk 
van de kunstenaars en laten dit dan ook graag zien in de 
vorm van teksten, tekeningen, ontwerpen, kalligrafie op 

stenen,  beschilderde stenen, keramiek gedraaid in het atelier van Filip...  
Ook het weekend zelf kan je schilderen met acrylverf, ontwerpen op stenen... en niet te vergeten 
genieten in de bar van een babbel en een hapje.
Ben je vergeten om je in te schrijven voor ‘buren bij kunstenaars’ en wil je toch iets van jouw werk tonen, 
dan kan dit in onze stand  ’Klimop-creatief’. 
Laat iets weten aan Christel en dan krijg je een plaatsje toegewezen in het kasteel.  We verwachten wel 
dat alle werken op vrijdagavond klaargezet worden.
Poetsouders, houden jullie rekening met dit weekend ?  Kan je niet poetsen op vrijdag of 
zaterdagvoormiddag, probeer dan je beurt te wisselen. Bedankt.



15/10 - Sport 2/3e ljr groep Lowie en Joke
            Klasoverleg 1e leerjaar 
16/10 - Sport groep Nele en Sofie
            Veldloop Boudsch 1-6 ljr
            Deadline inleveren papieren voor individuele gesprekken 
17/10 - Sport groep Lars 
18/10 - Klein forum
19-20/10 - Buren bij Kunstenaars 10-17 uur
21/10 - Rvb extra en werkgroep toekomst
            GEEN ZWEMMEN ! (ivm onderhoudswerken) 

21-24/10 - Individuele gesprekken voor het lager
22/10 - GEEN ZWEMMEN ! (ivm onderhoudswerken)

23/10 - Veldloop StK 2/3 grd 14-15 u
            Bew. jung 1/2 ljr Torhout  14-15 u
24/10 - Sport groep Caroline
25/10 - Herfstforum
2710 - Werkdag in Klimop 10-17 u
26/10 - 03/11 - Herfstvakantie
04/11 - GEEN ZWEMMEN ! (ivm onderhoudswerken)

05/11 - GEEN ZWEMMEN ! (ivm onderhoudswerken)

06/11 - Coteam 20.00 uur
07/11 - Sport groep Caroline
08/11 - Poppenkast kleuter
11/11 - Wapenstilstand - vrije dag !
12/11 - GEEN sport groep Lowie en Joke      

KLIMOPKALENDER


