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BLIKVANGERS

Onteigening
Sinterklaasfoto’s
Algemene Vergadering !
Kerstforum 
 

Célestin Freinet aan het woord:
“Aard en gedrag van een kind worden mede bepaald door zijn algehele 
lichamelijke en geestelijke gesteldheid” 



KLIMOPNIEUWS
• Deze stoere jongens en mannen (zie foto 1e blz) hebben zich ingezet op de zwemmarathon vorige 

week zondag (24 nov). Met Klimop behaalden we een gedeelde 3e plaats (2X) en een 8e plaats. Met de 
ouders een 4e plaats !

•De info-avond 'De jeugd is tegenwoordig' over de pro's en contra's van het internetgebruik bij de 
hedendaagse jeugd, gegeven door Pedro De Bruyckere, werd door velen als zeer interessant ervaren. 
Pedro bracht een genuanceerd beeld over onze jongeren en hun mediagebruik. Van alle deelnemende 
Oostkampse scholen waren de Klimop-ouders en -leerkrachten het talrijkst aanwezig.

•To veggie or not to veggie... Ben je daar nog niet helemaal uit maar wil je je wel laten inspireren door 
ervaren veggiekoks? Of ben je toe aan wat nieuwe ideeën? Kom dan mee kokkerellen en smullen op 
een nieuwe, knapperige editie van de Veggiekookavond op Klimop. De exacte datum ligt nog niet vast 
(wellicht februari ’14), maar volgt binnenkort. Wie staat te popelen om zijn expertise te delen en dus zelf 
een kookworkshop wil geven, kan dat laten weten aan Virginie (mama Marit,eerste leerjaar) of mailen 
naar virvan@telenet.be.

• Geïnteresseerd in cijfers? Gaan we goed om met het huishoudboekje van Klimop? Of ben je gewoon 
nieuwsgierig...... kom dan zeker naar de Algemene Vergadering op dinsdag 17 december. De kans 
bestaat dat we dan misschien ook al iets meer kunnen zeggen over de heraanleg van de Fabiolalaan.... 
Ook niet leden zijn van harte welkom !

• Zoals jullie misschien al gelezen hebben is de nieuwe website van Klimop online. Boordevol informatie 
over Klimop, freinetonderwijs, ervaringsgerichtonderwijs,...... Voor een snelle link klik je hier !

• Ziektebriefjes nodig, de poetslijst kwijt, de Flash niet ontvangen? Je vindt dit nu allemaal online terug op 
de site van Klimop.

• Sinterklaas is deze ochtend ook in Klimop geweest! In een rode cabrio-kever reed hij het domein op om 
samen met Piet de klassen te bezoeken. Nieuwsgierig naar de foto’s? Ze staan op de nieuwe website 
van Klimop. Als je hier klikt kom je er meteen!

• Volgende week zit een deel van de rvb van Klimop samen met afgevaardigden van de West-Vlaamse 
Intercommunale om de onteigenisprocedure te bespreken. Dit naar aanleiding van de nieuwe 
verkaveling tegenover Klimop en de heraanleg van de Fabiolalaan. Jullie zullen er binnenkort meer over 
horen, misschien al op de Algemene Vergadering.

• Nathalie Vanhulle (vragen over poetslijst) heeft een nieuwe mailadres: nathalie.vanhulle@gmail.com

• Nu al even meegeven: het Kerstforum op 20/12 begint om 17.30 uur in Klimop !

• Is het jouw poetsopdracht dit weekend? Let extra op de lichten en de deuren; vorige weekend was het 
opendeurdag, werkgroep PR wist van niets....... 

• Werkgroep ondersteuning heeft het fiat gekregen om een tweede BELOW te  laten installeren. Deze zal 
dienen voor het oud papier.

mailto:virvan@telenet.be
mailto:virvan@telenet.be
http://www.klimop.info
http://www.klimop.info
http://klimop.jimdo.com/foto-s/
http://klimop.jimdo.com/foto-s/
mailto:nathalie.vanhulle@gmail.com
mailto:nathalie.vanhulle@gmail.com


KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI

Voor de peuters zijn Sint en piet nog ongekende figuren. Via allerlei activiteiten leren zij het sintverhaal 
kennen. Ze schilderden mijters, namen de omtrek van hun voetafdrukken en zongen allerlei liedjes. Als 
voorbereiding op de komst van de sint op vrijdag maakten ze van hun schoen een uniek exemplaar met 
verf en plaksels. Ze verkleedden zich, speelden met de zak van Sinterklaas en gaven cadeautjes aan 
mekaar.

1e KLEUTER - ELIANE & GREET

Sint en piet zijn op komst en daarom wordt er volop geschilderd. Met wat extra hulp verschijnen 
herkenbare sinten en pieten op het blad. Uit het boek 'Sinterklaas' van Charlotte Dematons werden grote 
prenten geplastificeerd. De kinderen houden ervan om deze prenten, met de vele kleine details, al liggend 
op hun buik samen te bekijken.

2e KLEUTER - BIE & ELS & JOKE

Sinterklaas rijdt op een paard en dat wilden de kleuters ook wel eens beleven. Ze maakten een uitstap 
naar een paardenmanège in Beernem. Daar mochten ze de pony's kammen, de paarden hooi voederen 
en zelfs een ritje maken op de pony's. Dat een pony wiebelt als hij stapt, was een verrassing voor 
sommige kleuters. Anderen ontplooiden zich tot ware amazones en ruiters. 

3e KLEUTER - GRIET

De kinderen filosofeerden over 'dromen'. Wat zijn 
dat? Droom je ook overdag? Kunnen dromen 
elders zijn dan waar jij zelf bent? enz. Sommige 
kinderen hadden wel eens enge dromen. Daarom 
maakten ze kleurrijke dromenvangers. Dat de Sint 
bijna komt, is ook het derde kleuter niet ontgaan. 
Ze onderzochten hoe de Sint op het dak raakt en 
maakten er werkstukjes over. Toen ze zich 
realiseerden dat er misschien ook kinderen zijn die 
geen cadeautjes krijgen, zochten ze naar 
oplossingen. Daaruit kwam het idee om 
speelgoed te delen.

Archeologische sleuven op de nieuwe verkaveling, het 3e kleuter 
krijgt uitleg.



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR -NELE
Wie helpt de klas mee klederen in te zamelen voor de Filipijnen ? Het kan nog tot 13 december !
De kinderen maken al hun eerste vrije teksten met stempels, letterdozen, legoblokken of gewoon met de 
hand. Ook de sint wordt verwacht in de klas, ze bekeken het Sinterklaasjournaal samen met het derde 
kleuter en maken zelfs een boek voor de Sint met eigen teksten waarin ze hun talenten beschrijven. Ook 
de letters i van Sint en ie van Piet werden aangeleerd.

2/3e LEERJAAR - JOKE
In de klas van Joke draait alles rond "in beweging", een groep van de klas werkt rond machines : via een 
stappenplan bekijken ze de werking van tandwielen, hefbomen, katrollen, ..... Geïnspireerd door een 
machine van de theatergroep "Aksident" maken ze plannen om hun eigen "afvalsorteermachine" te 
maken; ze schetsen, zoeken de materialen uit,..vlijtig bezig dus ! De andere groep van de klas bekijkt de 
bewegingen van een kat, giraf, de mens, enz. Zij willen een eigen beestje maken adhv een skelet uit 
ijzerdraadjes met mousse er rond, om dan van hun bewegingen een filmpje te maken, ook goed bezig !

2/3e LEERJAAR - LOWIE

Het project van de indianen en cowboys wordt 
afgerond met fotofilmpjes (via window movy maker) die 
ze maken door foto's te maken van bv de trek naar het 
wilde westen, de indianendans, rituelen bij de indianen, 
een medicijnman aan het werk, overtocht van 
colombus, ..mbv playmobilfiguurtjes of live met 
kampvuurtje.

Samen met de klas van Joke bereiden ze de Sint voor 
met een orkestje van "boomwhackers". Ze kunnen 
enkele sinterklaasliedjes spelen, benieuwd wat hij ervan 
vindt !



KLASNIEUWS - LAGER

4e LEERJAAR - SOFIE

Bij Sofie regent het stenen in de klas. Mooie stenen, meestal zelf gevonden, soms gekocht. Ze werden 
gevonden op verschillende plaatsen in Europa. Een wereldkaart zorgt meteen voor wat visuele 
verduidelijking. Een geoloog is geen onbekende in deze klas. Aan de hand van stenen komen ze van alles 
te weten en maken zo een reis in de tijd. Soms zelfs 65 miljoen jaar terug.  In de vorm van een werkstukje 
verdiepen de kinderen zich in deze materie: stenen, mineralen, zouten,..... Ken je trouwens het verschil 
tussen een steen en een mineraal?

5/6e LEERJAAR - LARS

De groep van Lars leeft zich volledig uit in de werkstukjes. Volgende onderwerpen worden uitgewerkt: 
skateboarden, W.o. I, games, het oude Rome, Little mix, Cody Simpson, GTA 5, Anne Frank, katachtige , 
Italië en honden.

5/6e LEERJAAR - CAROLINE

Ook de groep van Caroline is druk in de weer met werkstukjes. Hier zijn de onderwerpen: België, 
stuwdammen, boerderij, koken en voeding, daklozen, culturen en godsdiensten, robot, oorlog in Syrië, 
fotografie, vrijetijdsbesteding, dyslexie, W.O.  I radio, tv, reclame en sociale media. Er wordt hier hard 
gewerkt aan metend rekenen. Het 5e en 6e oefenen samen een dialoog frans. 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

Het 2e verdiep optimaliseert wekelijks hun culinaire kunnen. Vorige week stonden balletjes in 
tomatensaus op de menu.  Deze week proberen ze truffels uit. Mmmm lekker. En appelijs, ooit van 
gehoord? Het ziet eruit zoals ijs er moet uitzien en het smaakt heerlijk !!!

http://www.groepcaroline5-6.blogspot.be
http://www.groepcaroline5-6.blogspot.be
http://www.groepcaroline5-6.blogspot.be
http://www.groepcaroline5-6.blogspot.be


EVEN JE AANDACHT VOOR

  INTERESSANTE  LINKEN

FOPEM
Federatie van Onafhankelijke Pluralistische 
Emancipatorische Methodescholen

SOM
Scholengemeenschap van Onafhankelijke 

FREINETBEWEGING 
Vlaanderen en Nederland

WEBSITE KLIMOP

De nieuwe website is online !

FACEBOOK
Volg Klimop op Facebook via freinetschool.klimop

KLIMOP ONLINE AGENDA
Met de meest recente afspraken 

De houten kerstboom in het 3e 
kleuter, gemaakt met de opa van 
Juul.
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KLIMOP-EXTRA



09/12 - Vergadering RvB Klimop
10/12 - Sport groep Lowie en Joke
            Vergadering werkgroep ondersteuning
11/12 - Sport groep Nele en Sofie
            Vergadering werkgroep PR
12/12 - Sport groep Lars
13/12 - Klein Forum
             Vergadering werkgroep MOS
16/12 - Klasoverleg groep Joke en Lowie
            Zwemmen 2e verdieping
            CLB onderzoek 3e ljr op school       
17/12 - Algemene Vergadering vzw Klimop en vzw Vriendenkring  
            Klimop - iedereen is welkom, ook niet leden !
            Zwemmen kleuter en 1e verdieping
18/12 - Unihockey Koude Keuken J/M 5&6 ljr
            Vergadering werkgroep Feest
19/12 - Klasoverleg groep Nele
            Sport groep Caroline
20/12 - Kerstforum - 17.30 uur in Klimop
21/12 - Werkdag in Klimop !
21/12 - 05/01 Kerstvakantie !
        

KLIMOPKALENDER


