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BLIKVANGERS

Toveren en vliegen 
De gewichtigste school 
Wannes Cappelle
Fluo-kampioen   
 

Célestin Freinet aan het woord:
“Je bent wel groter en ouder maar daarom nog niet hoger en beter dan de 
kinderen.” 



KLIMOPNIEUWS
• Op de werkdag is er door vele handen weer heel veel werk verzet! Bedankt aan iedereen voor de 

geweldige inzet. 

• Werkgroep Feest heeft zijn stockcontainer ook opgeruimd, en het was de moeite! Er werd veel 
weggedaan, goed materiaal bleef uiteraard bewaard en ligt al ongeduldige te wachten op een komend 
Feestactiviteit!

• De eerste boekentaskast staat op de kleine speelplaats! En doet ondertussen al goed dienst! En er 
volgen er binnenkort meer. Alvast Kristof en anderen bedankt voor dit mooie werk!

• De Freinetdag in Heerlen (Nederland), waar zes leerkrachten van Klimop naar toe zijn geweest, trok veel 
freinet-belangstellenden. In totaal 200 mensen volgden diverse workshops en luisterden naar zeer 
interessante uiteenzettingen. Ook werden er twee nieuwe boeken gepresenteerd rond Vrije Tekst: een 
vertaling uit het frans geschreven door Célestin Freinet en een praktisch handboek voor leerkrachten 
geschreven door Jeroen Tans. Een inspirerende dag !

• Het bestuur van de Freinetbeweging zal een zeer arbeidsintensief jaar voor de boeg hebben: door de 
samenvoeging van Vlaanderen en Nederland en door het stoppen van Jimke Nicolai als coördinator van 
de Freinetbeweging zal er een nieuwe structuur op poten gezet worden. 

• De teaser aan de schoolpoort in verband met verbouwingen in Klimop bracht toch heel wat volk samen 
om te luisteren naar de interessante uiteenzetting van Werkgroep Toekomst. Aan de hand van 
verschillende powerpoints werd verteld welke mogelijke pistes genomen kunnen worden. Met de 
feedback van de aanwezigen kan de werkgroep in ieder geval verder! 

• Ook de werkgroep die zich met de (her-) aanleg van de parking bezig hield (houdt) heeft verschillende 
voorstellen gepresenteerd. Het is nu aan de rvb van Klimop om knopen door te hakken.

• Kon je er niet bij zijn, maar wil je er toch meer over lezen dan kun je de powerpoints opvragen via 
info@klimop.info 

• Het is duidelijk weer begrotingstijd: de verschillende werkgroepen hebben hun budgetten voor 2014 
doorgestuurd, in het coteam werd dit samen bekeken en bevraagd en aanstaande maandagavond 
buigt de rvb van Klimop er zich voor de eerste keer over. 

• En moest het nog niet in je agenda staan: op dinsdag 17 december wordt de begroting 2014 
gepresenteerd door de rvb. Iedereen is welkom, ook niet leden van de Algemene Vergadering!

• Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website van Klimop. Binnenkort zullen jullie er meer over horen 
en vooral zien!

• Werkgroep Feest organiseert een huiskamerconcert in Klimop (slechts 40 plaatsen) met Wannes 
Cappelle. Vanaf maandag 18 november - 11.00 uur kunnen er (max. 2 per gezin) kaarten besteld 
worden. Zie verderop in deze Flash de affiche. Bestellingen via feest@klimop.info .
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KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI

Tuutatuuta, bij de peuters is er een fascinatie voor auto's met lichtjes ontstaan... En als ze dan nog eens 
een helm opzetten worden ze zeker een echte brandweerman! Tegelijk viel het sommigen op dat het nu 
toch wel koud begint te worden, het thema "mutsen en sjaals" dook op. Uit een oud laken konden ze 
alvast hun eigen exemplaar knippen en schilderen!

1e KLEUTER - ELIANE & GREET

Tinkelbel staat in het midden van de belangstelling bij het 1ste kleuter. De meisjes kregen al snel roze 
vleugeltjes maar de jongens houden het liever bij toveren... en vliegen natuurlijk! Hoe kan je vliegen? Wat 
kan er vliegen?

2e KLEUTER - BIE & ELS & JOKE

Het 2de kleuter trok deze week naar de Sterrenwacht in Beisbroek. Een bezoek dat helemaal in de lijn lag 
van hun project over sterren, planeten en de ruimte. Ze zagen een filmpje over "De kleine ster" vanuit hun 
comfortabele ligzetels en mochten zelfs voor één keertje recht in de zon kijken door een echte 
sterrenkijker... Volgende week komt de papa van Kobe hen nog meer vertellen over de ruimte, spannend!
 
3e KLEUTER - GRIET

Hier en daar beginnen de tandjes uit te vallen bij de 
derde kleuters, en dus bakken ze daar tandentaart! 
Ook de graafwerken aan de overkant van de straat 
(zitten daar dan mollen?) gingen niet onopgemerkt 
voorbij. De markt in Oostkamp werd aangedaan en 
tussendoor gaan ze langs bij het reisbureau op het 
verdiep van het 1ste leerjaar. In het 3de kleuter draait 
het tegenwoordig allemaal rond schoenen, er is een 
schoenenwinkel en ze berekenen elk de omtrek van 
hun voeten. Het verhaal "De schoenen van Saïd" over 
een jongen die naar ons land komt omdat het oorlog is 
in zijn land, bracht dan weer heel andere 
bespiegelingen naar boven...



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR -NELE
In de klas van Nele draait het rond 'De Wereld', ze ontdekken er de werelddelen, de vele verschillende 
atlassen. Mijnheer Atlas vinden de kinderen knap en cool, hij draagt de hele wereld op zijn schouder !
Ze schreven ook een brief naar de familie van Marieke die in de Filipijnen woont . Hoe stellen ze het 
daar ? Hoe bouwen ze hun leven weer op ? 

2/3e LEERJAAR - JOKE

Vanuit de praatronde komen er onderzoeksvragen. Zo was er een vraag rond magneten. Maut en 
Manou zochten het uit. En, enkel ijzer wordt aangetrokken door magneten. Met ijzervijlsel maakten ze 
een magnetisch veld zichtbaar.
Ze staan ook aan het begin van een nieuw project, namelijk 'In beweging'. Zowel de beweging van 
machines (tandwielen, katrollen, ..) als van mens en dier (scharnierpunten) zal worden bekeken. Aan de 
hand van een stappenplan proberen ze hun project verder uit te diepen.

2/3e LEERJAAR - LOWIE

De opa's en oma's werden naar de klas uitgenodigd, 
want het project 'Brieven schrijven naar mekaar' is van 
start gegaan. Het was er gezellig met kaartspelletjes en 
lekkere hapjes.

Maar daarnaast hebben ze een project over Indianen en 
Cowboys : ze bekijken de kledij, hun dansen , kortom 
een echte inleving zodat ze een toneelstuk kunnen 
maken.



KLASNIEUWS - LAGER

4e LEERJAAR - SOFIE

De kinderen uit de groep van Sofie bereiden zich voor op de komende presentaties van de werkstukjes. 
Naar aanleiding van een boekpresentatie van Machteld werden er toneeltjes gemaakt: de koning uit het 
boek leed aan een vreemde ziekte: hij vergat de klinkers... een aantal kinderen brachten prachtige stenen 
of kristallen mee. Ze probeerden ze na te schetsen, vertrekkende van de globale vorm (rond, driehoekig, 
rechthoekig). Daarna werd er geprobeerd o volume te geven aan de steen door licht- en schaduwvlekken 
aan te duiden. Met kleurensnippers kregen de stenen hun verschillende tinten terug.

5/6e LEERJAAR - LARS

De kring bij Lars staat in het nieuw! Zelf timmerde hij nieuwe bankjes in elkaar. Ze mogen gezien worden! 
Het project ‘Iedereen is uniek’ zit in een laatste fase. Iedereen werkte  aan een miniproject, een deel van 
het geheel. Elk kozen ze een thema rond verschillen of gelijkenissen bij mensen. Een greep uit de 
gekozen items: smaak, zwangerschap, albino, astma, humor, botstructuur, autisme, IQ en EO, smaken in 
muziek, syndroom van Down, dyslexie, oogkleur, kanker, Joden,..
Deze werkstukjes zijn weldra aan presentatie toe.

5/6e LEERJAAR - CAROLINE

Bij Caroline wordt het project ruimte afgerond.  Alle teksten worden gebundeld en krijgen vragen.  De 
kinderen zorgen voor de juiste antwoorden. Als afsluiter is er een ruimteactiviteit samen met de klas van 
Bie en Joke (2e kleuter). Ook de presentaties van de meetkunde en metendrekenen werkstukjes staan 
ook op het programma. Deze klas doet mee met de schrijfwedstrijd van het Davidfonds. Onderwerp: 
oorlog en vrede.  Naar aanleiding van wapenstilstand focust deze klas zich op de 1e W.O.. Ze kruipen in 
de huid van een personage. En ja, kijk nog eens naar de blog van deze klas, deze is weer aangevuld met 
heel wat nieuwigheden: www.groepcaroline5-6.blogspot.be

OPENVERDIEP

Tijdens het open verdiep kozen we een fluo-kampioen. Bovendien legden de kids individueel een 
fietsparcours af in het centrum van Oostkamp. Carolien, Lars en Sofie observeerden hoe vaardig en veilig 
de kids fietsten in het verkeer. Sommige kids vonden dit een heel spannende uitdaging!
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EVEN JE AANDACHT VOOR

Een geïnteresseerde nieuwe ouder...

Een klein half jaar geleden werd ons zoontje Aeneas geboren. Het 
lachgrage ukje is dan wel nog maar een paar maanden oud, toch lijkt 
het ons interessant om nu al even te polsen naar de mogelijkheden 
wat scholing betreft. 

Klimop ziet er ons alvast een van de betere kanshebbers uit, mocht 
de keuze geheel en compromisloos aan ons zijn. Komt daar nog 
eens bij dat mijn eigen nichtje Fé er ook school loopt. Met Fé scheelt 
er niets. In tegendeel, het leven lacht haar toe, zoals zij haar leven 
glimlachend in de hand lijkt te hebben. De fijne reputatie van Klimop 
is ons dus bekend. (Als je Fé der moeder een klein beetje kent, dan 
geloof je dat laatste moeiteloos, geloof me) 

Nu is onze vraag simpel: Is er nog plaats in Klimop, voor een - nu 
nog - dagelijks goedgemutst jongetje dat geboren is op 4 april 2013? 
Hopelijk kunt u ons wat verder informeren naar de mogelijkheden. 
Het lijkt ons alvast de moeite waard om Aeneas’ 
toekomst nog beter, fermer, mooier,....in te 
richten dan we nu al kunnen. Ook wij doen 
gewoon ons best. Net als u. Contacteren kan via 
mail, alvast bedankt voor de moeite! Papa en 
mama van Aeneas.

Ben jij een leesbeest
Verslind je boeken met kilo’s
Val jij niet in slaap tijdens het lezen in je bed
Liever papier in je handen dan een tablet
Wil je jouw leesvirus overdragen
Dan zoeken we jou ! 
Het eerste leerjaar kan nog altijd leesouders, -
grootouders gebruiken om onze jongste lezertjes
de verwondering van de letters, woorden en
zinnen te laten ervaren. Mail gerust naar
nele@klimop.info 

  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
Wie wordt de gewichtigste school ?

Hoe meer spullen opnieuw gebruikt worden, hoe minder afval op onze wereld. Deze belangrijke 
boodschap willen we van jongs af aan meegeven. Daarom houden we tijdens de Europese 
week van de afvalvermindering (18-22 november) een inzamelactie in verschillende lagere 
scholen in Aalst en Lede.

De school die de meeste kilo's inzamelt, wint de Kringwinkeltrofee én een superleuke prijs voor 
elke klas !

Hoe verloopt de actie ? Jullie opdracht is om zoveel mogelijk herbruikbare goederen in te 
zamelen. Breng deze mee naar je school tussen 18 en 22 november en deponeer ze in de 
speciale Kringwinkel container. Je vindt die in de inkom van de school. Zijn je spullen breekbaar, 
te zwaar of te groot ? Bel dan en wij komen ze gratis bij je thuis ophalen. Vermeld de naam van 
je school en dan tellen de kilo's ook mee voor de wedstrijd.

Wat mag je brengen ? Alle goederen die proper, onbeschadigd en herbruikbaar zijn. Omdat De 
Kringwinkel een inzamelpunt is voor Recupel, mag je ook elektro afgeven, zelfs als die niet 
meer werkt.

Heb je nog vragen ? Mail ze ons of bel naar 050/34 94 00



18/11 - Vergadering RvB Klimop
             Zwemmen 2e verdieping
19/11 - Zwemmen kleuter en 1e verdieping 
            Klasoverleg groep Sofie (4e ljr)
20/11 - Vergadering WICT
21/11 - Sport groep Caroline
            Vaccinatie 5e ljr & medisch onderzoek in CLB
22/11 - Forum
            SVS American Games 5/6 ljr
24/11 - Zwemmarathon in de Valkaart
26/11 - Sport groep Lowie en Joke
27/11 - Sport groep Nele en Sofie
            Vergadering WFeest
29/11 - Poppenkast kleuter 
02/12 - 3e ljr CLB onderzoek op school
            Zwemmen 2e verdieping
            Vergadering coteam
03/12 - Zwemmen kleuter en 1e verdieping
04/12- Vergadering groeifeest: verhalend kader
05/12 - Sport groep Caroline
06/12 - Sinterklaas
            Forum
09/12 - Vergadering RvB Klimop
17/12 - Algemene Vergadering vzw Klimop en vzw Vriendenkring  
            Klimop - iedereen is welkom, ook niet leden !  

KLIMOPKALENDER


