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Mosterd
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Transitie
 

Célestin Freinet aan het woord:
“Aard en gedrag van een kind worden ook bepaald door zijn 
sociale en culturele achtergronden.” 



KLIMOPNIEUWS
• Wij wensen iedereen een heel gezond en inspirerend 2014 ! 

• En dat de klassen geen gebrek hebben aan inspiratie bleek afgelopen donderdag: maar liefst 4 klassen 
waar op uitstap.

• De groep van Caroline (5/6e ljr) bezocht een islamitisch centrum, de groep van Nele (1e ljr) dook een 
enorme diepvries in, de groep van Griet (3e kl) bezocht de paters in de abdij van Zevenkerke en de 
groep van Greet & Eliane (1 kl) bezocht een paardenmanege!

• Noteer nu alvast in jouw agenda: het coteam heeft besloten om op 22 april samen te werken met o.a. 
Natuurpunt Oostkamp voor een avond rond ‘transitie’ (van olieafhankelijkheid naar lokale veerkracht). 

• Het materiaalkot van inrichting werd grondig opgeruimd. Helpen jullie het mee proper houden? En 
droog?

• Is het je al opgevallen dat de stenen zuilen aan de voorzijde van het kasteel (tussen de ruiten van het 
2de kleuter) er een stuk witter uit zien? Die werden helemaal afgeschuurd door de man van Heidi.

• De klas van Griet is een keukentje rijker dankzij de papa van Esteban (3de kleuter) en de papa van 
Robin (peuter).

• Myrthe Verstaen kwam vrijdag huilend tot bij mij. toen ik haar traantjes zag en er naar vroeg zei ze 
snikkend: Ik vind mijn wantschoen niet meer!

• De onderhandelingen rond de vrijwillige onteigening ifv de heraanleg van de Fabiolalaan zijn in volle 
gang. Binnenkort meer hier over! De Rvb volgt dit nauwgezet op.

• De uitnodiging voor de nieuwjaarsfuif nog niet gezien? Je krijgt een herkansing in deze Flash, een stukje 
verderop!

• In het Mosterdblad staat een zeer mooi artikel over Klimop. Je vindt dit hier.

• Je vindt veel praktische dingen terug op de nieuwe website van Klimop: klik hier maar eens of probeer 
deze eens !

• In verband met de inschrijvingen nu al even meegeven: Leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers, 
zussen, halfbroers, halfzussen, stiefbroers en –zussen worden NIET automatisch ingeschreven. 
Inschrijven in het register in het secretariaat is dus noodzakelijk ! De periode voor deze voorrangsgroep 
loopt tijdens schooljaar 2013-2014 van 10/3/2014 t/m 23/3/2014. Meer hierover vind je op de website, 
klik hier.

• Na meer dan 10 jaar hun dienst bewezen te hebben worden de houten kastanjehekken rond de vijver 
vervangen door de jongens van Tordale! 

• Het lijkt alweer even geleden maar hierbij willen we toch graag iedereen bedanken die meegewerkt 
heeft aan een heel gezellig, warm en lekker Kerstforum eind 2013 !
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KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI

Er zijn drie nieuwe kindjes in de klas. Welkom Lennert, Morgan en Miel! De klasgroep wordt weer wat 
groter en zoekt naar een nieuw evenwicht.
Er wordt heel wat getimmerd, gehamerd en gezaagd. De klas lijkt wel een echte werf. Ze ontdekken ook 
dat je met werkinstrumenten muziek kan maken.

1e KLEUTER - ELIANE & GREET

De kleuters zijn wild van wilde dieren. Ze sorteren de dierenbak volgens het criterium wild of niet wild. 
Daarbij ontdekken ze dat er ook wilde versies zijn van niet-wilde dieren, zoals wilde paarden of wilde 
honden. Er worden dieren geknutseld in papiermaché. Ze gaan binnenkort een uitstap maken en rijden 
op shetlandpony's (wilde?).

2e KLEUTER - BIE & JOKE & ELS

Je treedt niet zomaar de klas meer binnen. Ridders met zwaarden en schilden komen je tegemoet. Ze 
bewaken het kasteel waarin de prinsessen kwetterend hun nieuwste jurken showen. Eentje maakt zich 
op om zo dadelijk te gaan trouwen met, jawel, de prins. Er worden kronen geknutseld, afbeeldingen van 
prinsen en prinsessen geschilderd. Hoe meer glinsters hoe beter. Het is een project dat eindeloos kan 
doorgaan... en dat misschien wel een leven lang 
onbewust verder leeft? Macieberg in volle glorie 
dus...

3e KLEUTER - GRIET

De kerstman (lees: handige papa's) hebben een 
keukentje geïnstalleerd in de klas. Er zal dit jaar 
nog heel wat gekookt en gebakken worden.
Nina had de abdij van West-Vleteren bezocht en 
daardoor kwamen paters en zusters in de 
aandacht. Er werd verteld over het christelijk 
geloof. Hun kritische vragen mogen ze stellen aan 
de monniken in de abdij van Zevenkerke, want 
daar krijgen ze een rondleiding. In de klas wordt 
mijmerend en vooral ook creatief teruggedacht 
aan het gezellige en sfeervolle kerstforum. Dank 
aan alle ouders die hebben meegewerkt. En net 
zoals er buiten aan de bomen al knopjes groeien, 
groeien er aan de letterboom in de klas letters en 
woordjes.



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR -NELE
In het 1ste leerjaar voelden ze al winterkoude.  De vriestemperaturen kwamen in de kring via Amerika 
binnen. Daar was het -20 °C!  Wat betekent dit?  Is het koud? We gingen aan het meten.  De 
temperatuur buiten, binnen (tropisch soms!) in vergelijking met de dag erna. Een grote klasthermometer 
moest alle temperaturen bijhouden. Na de ‘ij’ van ‘ijs’ en de ‘ou’ van ‘koud’, volgde een ‘ijswedstrijd’.  
Hoe laten we een ijsklontje zo traag mogelijk smelten?  In een glas water?  Op de vloer?  Onder een 
afdakje?  In je handen?  De kinderen van het 1ste leerjaar weten het intussen. En dan een bezoek aan 
Fribona in Oostkamp!  Een bedrijf voor diepvriesvoeding. Met een blauw netje op ons hoofd liepen we in 
een immense ‘iglo’ (diepvries) van -20 °C en ontmoette ook de eskimo’s die er in werken. Ook het 
rapport, voor de 1ste keer… en dat dan nog in krulletters! Amaai amaai…

2/3e LEERJAAR - JOKE
Bij Joke hebben de kinderen heel enthousiast hun zelfgemaakte afval-sorteer-machine getoond. Heel fier 
waren ze ! De kinderen die figuurtjes gemaakt hebben rond het project 'in beweging' maken er nu foto's 
van om dan daarmee een fotofilmpje van te maken. 
De werkstukjes zijn opgestart met heel uiteenlopende onderwerpen : fluo, circus, proefjes, gebarentaal, 
musical, ..eerst een woordspin maken, dan de vraag-stelling wat willen we weten ? Wat willen we doen ? 
En dit alles tussen de vele toetsjes door ..én ...af en toe leert Joke hun zelf iets van het zesde leerjaar ! 
Spannend vindt Merel dit.

2/3e LEERJAAR - LOWIE
Lowie zijn klas willen een musical  
"The Wizard of Oz" maken , dit is een 
hele uitdaging ! Gelukkig hebben ze de 
hulp van Isolde. Zij begeleidt hun in het 
muzikale gedeelte en heeft al 
zangoefeningen gegeven. Lowie 
ontfermt zich over het toneelspelen 
zelf, hij leert hun hoe ze zich kunnen 
inleven in een rol. Eens ze dit goed 
kunnen, volgen de audities.
Bij een musical komen heel wat 
beroepen kijken : scriptschrijver, 
geluidstechnicus, choreograaf, 
decorontwerper, componist,....ze 
willen allemaal eens bekijken hoe ze 
dit gaan aanpakken.
 



KLASNIEUWS - LAGER

4e LEERJAAR - SOFIE

De klas van Sofie bekeek heel wat clipjes en daar halen ze "leerdingen" uit. "Duizend soldaten" van 
Willem Vermandere bleef kleven. Het staat nu vast: ze moeten op kamp naar de Westhoek. Enkel 
kinderen bekijken de mogelijkheden. In dit kader leerden ze ook een mail opstellen met een vraag aan de 
toeristische dienst van Mesen. Vliegensvlug kregen ze antwoord en heel wat folders. De opbrengst van 
de pompon- en breistand werd geteld. 77,03 euro werd gestort op rekening Haiyan.  Ze namen een duik 
in het oneindige meetkunde-verhaal van stippen, lijnen, rechten, loodrechten, hoeken, vlakken, vlakke 
figuren en veelhoeken. Ze gingen op bezoek bij de groep van Joke en kregen daar een demonstratie van 
een heuse recyclage-machine met een degelijke uitleg rond het hele recyclage proces. Volgende week 
skypen ze met een klas uiit Ijsland naar aanleiding van een werkstukje.

5/6e LEERJAAR - LARS

Ook bij Lars worden heel wat werkstukjes gepresenteerd en denken ze over bijhorende uitstappen. Naast 
W.O.1 zijn er ook werkstukjes over Anne Frank, het Oude Rome, Ipad en games, Italië, Ijsland, ....
Er was een extra open verdiep rond Fluo in het donker. Na een brainstorm werden 3 activiteiten op poten 
gezet. Dit mondde uit in: fluo action painting, het draaien van een aflevering "iedereen fluo beroemd" en 
de fluo Harlem shake. Weldra kun je een fluo reportage zien op de klimop-site. Klik hier. Misschien 
winnen we daarmee wel de Oostkampse Fluo-prijs.

5/6e LEERJAAR - CAROLINE

Bij Caroline zijn de werkstukboekjes afgewerkt. Dan volgt een presentatie met bijhorende uitstap. 
Donderdag gaan we in het kader van het werkstukje van Louïs en Jorunn  over godsdiensten en culturen 
(feesten) naar het Kultuur islamitic centrum in Brugge (Diksmuidseheirweg). Vrijdag  gaan we naar de 
bioboerderij ‘De Zaaier’ in Ruddervoorde voor het werkstukje van Jule en Sofie over de boerderij. Op 
donderdag 23 januari is er een uitstap gepland naar een schietstand in Brugge (Gentpoortvest). Dit voor 
het werkstukje van Dante over wapens. Vrijdag 24 januari zouden we naar revalidatiecentrum Spermalie 
gaan in het kader van werkstukje dyslexie van Pim. Al deze uitstappen gebeuren met de fiets. Dit omdat 
het ten eerste goedkoper is en ten tweede om de kinderen wat extra fietstraining te geven. Goed voor de 
conditie en goed voor de veiligheid.  De Vercruycebrothers verdiepen zich in W.O.1, dit zou uitmonden in 
een gezamenlijke  (Klas Caroline-Lars) uitstap naar Diksmuide . Eventueel zou er een 2-daagse van 
gemaakt worden om dit onderwerp wat veder uit te diepen.En ja, kijk nog eens naar de blog van deze 
klas, deze is weer aangevuld met heel wat nieuwigheden: www.groepcaroline5-6.blogspot.be
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EVEN JE AANDACHT VOOR

MOS activiteit
Isabel en Dieter (van Jule) hebben met de klas een witloofbox 
opgezet. Dit is een bak gevuld met witloofwortels en aarde waarover 
een kartonnen doos komt zodat de wortels in het donker staan. De 
kinderen verzorgen de wortels dan oogsten en verwerken in hun 
kookactiviteiten.
Daarna verhuist de box naar het eerste verdiep ( want er kan wel 
meerdere keren geoogst worden, weliswaar altijd wat minder). 
Zo kan heel de school meegenieten van het witloof !

Werkgroep fiets krijgt een nieuwe start tijdens de lente! We starten 
met een workshop rond fietsherstellingen en zoeken een vast 
moment per maand waar de klimopfietsen de nodige opfrisbeurten 
krijgen. Ben je geïnteresseerd als ouder (of grootouder?) om aan 
fietsen te klussen, stuur een mail naar carol.cartigny@gmail.be."

Oproepen aan alle poetsouders, leerkrachten, mensen van de 
opvang ivm de poort. Deze vakantie was de ketting van de poort in 
het gras gevallen en zo bijna 2 weken blijven liggen. Reden: Ook als 
de poort open staat, moet het slotje rond 1 van 
de poortdelen gesloten worden. Dit wordt vaak 
vergeten, waardoor de ketting soms even 
spoorloos is.
Oproep 1: gelieve bij een openstaande poort de 
ketting rond 1 van de poortdelen te sluiten! 
Oproep 2: Gelieve bij een openstaande poort, de 
poortdelen vast te klikken met de musketon. 

Natuurpunt heeft een vogeltelweekend op 1 & 2 
februari, voor de scholen gaat dit door op 30 & 
31 januari. De klas van Lars (5/6e ljr) en Bie & 
Joke (2e k) gaan hier aan meedoen !
Henk en zijn team zorgen voor een voedertafel. 
En nu maar hopen dat we de volgels kunnen 
lokken ! En wie weet winnen we wel 
de 'vogelvriendelijkste schooltuin' - wedstrijd!
 

 
In je AGENDA

• Dikke truiendag op 14 februari 2014 
• Veggie-kookavond op 21 februari 2014 ( is in 

volle voorbereiding)

  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 
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KLIMOP-EXTRA-NIEUWJAARSFUIF

2013 – Een bloemlezing

Welkom te Chateau Fleuris.
Natuurlijk mooiste mooi leidt u langs de botanische tuin.
Binnen een jaarlijkse exposé met o.a. De Zonnebloemen, 

de dienstgedane kerstroos, juffertjes in’t groen, kale jonkers.
Op de achtergrond gestemde viooltjes, klinkend fluitenkruid, 

gele trompetten.
Toostend op een weelderig onverbloemd 2014!

Daarna een ruiker.  Zelf samen te stellen.  
Naar geur, naar kleur.

Een groeiend en bloeiend feest voor zowel muurbloemen, 
steile ranken en alles daartussen.

U stapt de geurende kleurende broeikas binnen 
en plukt een snuifje muziek.

Doet aan irrigatie van uw zoemend gezelschap.
Of stelt gastronomische kruisbestuiving voor.

 Zaterdag 1 februari 2014  20u 
 Chateau Fleuris de Macieberg  

Dresscode: avondkoekoeksbloem, morgenster, berenklauw

Bloemen nog kransen.
En… blijf van die stengelloze sleutelbloem! (Hij is bedreigd)



20/01 - Vergadering werkgroep Toekomst
21/01 - Sport groep Lowie en Joke Vdb
22/01 - Sport groep Nele en Sofie
23/01 - Sport groep Lars
            Vergadering WICT
24/01 - Groot Forum
27/01 - Zwemmen 2e verdieping
28/01 - Zwemmen 2-3 kl en 1e verdieping
30/01 - Sport groep Caroline
31/01 - Poppenkast kleuter
01/02 - NIEUWJAARSFUIF vanaf 20.00 uur in Klimop
03/02 - Krokeldiedoe 9-11 uur
            Vergadering 12 jarigen
            Individuele gesprekken
04/02 - Sport groep Lowie en Joke Vdb
            Individuele gesprekken
05/02 - Sport groep Nele en Sofie
            Gezamenlijke vergadering RvB-Coteam-Ped.Team 20.00
06/02 - Sport groep Lars
            Vergadering WPR
07/02 - Klein Forum
09/02 - Scholenmarktbrunch 10-12 uur
10/02 - Vergadering RvB
            Zwemmen 2e verdieping
11/02 - Zwemmen 2-3 kl en 1e verdieping

KLIMOPKALENDER
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