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BLIKVANGERS

Onteigening
WO I
Dikke Truiendag
Pedagogische Studiedag 
Pop-up Klimoprestaurant
 
Célestin Freinet aan het woord:
“Commandeer niet, maar overleg.” 



KLIMOPNIEUWS
• Woensdag 12 februari is er een Pedagogische Studiedag! De kinderen blijven die dag thuis.

• In verband met de inschrijvingen nog eens 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.

• Noteer nu alvast in je agenda: de tweedehands beurs voor kinderartikelen gaat door in Klimop op 
zondag 18 mei van 10-14 u. Je kunt een tafel bestellen bij pauline.cuvelier3@gmail.com . Eén tafel kost 
5 euro.

• De Klimopfuif in Chateau Fleuris was als vanouds: een prachtige aankleding, mooie mensen, een 
snuifje muziek, kortom een bloeiend feest! Een prachtige ruiker voor de werkgroep feest !!! Bedankt!

• De regelingen rond de onteigening langs de staartkant aan de Fabiololaan zijn in volle gang. Meer 
hierover lees je verderop in de Flash of op de website van Klimop. Klik hier.

• Op de site van Klimop vind je een interessant artikel uit Klasse (feb 2014) met als titel “Slow Schools”. 
Carl Honoré schrijft hierin “Ik heb zelf twee opgroeiende kinderen. Ook op hen leggen we steeds meer 
druk, omdat we in een hypercompetitieve cultuur leven. Lezen, schrijven, rekenen moeten ze liefst zo 
vlug mogelijk kunnen, al van in de kleuterklas, terwijl kinderen daar net moeten spelen, spelen, spelen. 
Helaas hecht onze consumptiemaatschappij het meest waarde aan dingen die geld kosten, en daar valt 
spontaan spel helaas niet onder.” Wil je meer hierover lezen dan kun je het artikel hier downloaden.

• De rvb van Klimop, het coteam en het pedagogisch team hebben vorige week samengezeten om 
samen na te denken hoe de extra financiële middelen (door de onteigening) het best gebruikt kunnen 
worden. De coöperatieve werksfeer was volop aanwezig met vanuit de verschillende groepen een 
gelijklopend voorstel. Het is nu aan de rvb om binnenkort knopen door te hakken. In de volgende Flash 
meer hierover.

• 14 februari is het niet alleen Valentijnsdag , maar ook Dikke Truiendag ! De MOS werkgroep zet het dit 
jaar in het teken van Verwarming - Opwarming ! Het programma houden we nog even geheim.....maar 
graag willen we vragen om zeker een warme dikke trui aan te trekken én met zijn allen te fietsen, te 
stappen of te carpoolen !!! Op het forum horen jullie dan wel , hoe het hun verlopen is op Dikke 
Truiendag.....

• Verlaat je om 16.00 uur met jouw kind Klimop, doe dit dan via het poortje op de kleine, 
kleuterspeelplaats, voorkant van het kasteel. Alleen op deze manier kunnen de toezichters in de gaten 
houden dat de kinderen niet zomaar de parkeerplaats oplopen! Veiligheid boven alles! Bedankt voor 
jullie medewerking!
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KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI
Er zijn 2 nieuwe peutertjes binnengewaaid bij de allerkleinsten, Flore en Oscar stellen het daar opperbest! 
Het begint er nu stilletjesaan druk te worden... Wat 's morgens binnenkomt in de kring bepaalt meestal 
het thema van het dagprojectje: soms is dat een dino, dan weer een knuffelhond, of ook heel interessant: 
een knipperlichtje ("rood is stoppen, groen is doorgaan"). Intussen zetten de peuters ook mee hun 
schouders onder de bloemenfuif: er werden leuke bloemetjes geknutseld om als tafeldecoratie te dienen, 
en achteraf kookten ze soep van de overgebleven groentjes, mmm...

1e KLEUTER - ELIANE & GREET
De kleuters van Eliane en Greet zijn in de ban van pinguïns, en... van wat die eten! Dat is namelijk rauwe 
vis. Dus bekeken ze eens van heel dichtbij wat dat nu eigenlijk is, rauwe vis. En daarna bakten ze de vis 
ook nog in een pan, sommigen wilden zelfs proeven, anderen niet. Er wordt volgende week ook een 
echte uitstap gepland naar de zoo van Antwerpen om de pinguïns (en wellicht ook enkele andere dieren) 
te gaan bekijken. Spannend!

2e KLEUTER - BIE & JOKE & ELS
Nadat ze hun project over ridders, koningen en prinsessen afgerond hebben met een eigen ridderlied, 
keken de kleuters uit de 2de kleuterklas al uit naar een nieuw project: vogels! Daar zal het 
vogeltelweekend van Natuurpunt ook wel voor iets tussenzitten! Er wordt aandachtig getuurd naar 
vogeltjes op het schooldomein door 
zelfgeknutselde verrekijkers... En als ze dat beu 
zijn, kunnen ze nog steeds dansen op de tonen 
van het zwanemeer van Tsjaikovski. Alles in teken 
van vogels dus maar er loert al een volgende 
evenement om de hoek: het is bijna Dikke 
Truiendag!

3e KLEUTER - GRIET
Bij Griet kunnen ze alles van dansen: ze hebben al 
flamenco ("dat is dansen op 1 been!") en 
breakdance geleerd met de klas van Sofie. De 
mama van Lenke kwam hen inwijden in de 
kunsten van de Afrikaanse dans, en van Ann en 
Pieter leerden ze salsa. Ze staan ook stil bij het 
verschil tussen dansen en vechten want een 
robbertje vechten is echt wel geen dansje! Het 
plan is nu om een dansvoorstelling uit te werken 
rond het thema 'De Kleine Prins', benieuwd wat 
dat gaat worden... Tussendoor wordt er verder 
ook volop voorbereid voor het 1ste leerjaar, 
hadden ze het over Chinees nieuwjaar met de 
klas van Nele en draaien ze af en toe een plaatje 
uit de oude doos: Kinderen voor kinderen!

Nette en Kjell, onze vertegenwoordigers in de 
Kindergemeenteraad Oostkamp.



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR -NELE
Het project over IJS en KOU is afgesloten, nu hebben ze al mooie fotoverhalen gemaakt , veel in de 
poppenkast gespeeld en gewerkt rond maten van schoenen en kleding. En voor de eerste keer hebben 
ze gewerkt in 'Tijd voor Taal' , hun eerste woordpakketje. Afgelopen vrijdag vierden we samen met het 
3de kleuter Chinees Nieuwjaar! Een heuse Chinese markt was er over de 2 klassen verspreid met daarin 
allerlei opdrachten Chinees getint.  En ondertussen bereidde een ploegje drakensoep met drakenballetjes 
en drakensnot… voor het nieuwe jaar van het paard!

2/3e LEERJAAR - JOKE

Alle kinderen zijn vlijtig bezig met hun werkstukjes, maar doordat het internet verstek liet gaan, zijn ze 
naar de bib getrokken om daar informatie te zoeken. Ze bereiden interviews voor, pluizen de boeken uit 
en doen proefjes : echte onderzoekers !
Verder kregen ze nog jogales, deden ze mee aan Kronkeldiedoe en maakten ze een stressbal na (met 
bloem!, sommigen kregen er een wit kleurtje van.....)

2/3e LEERJAAR - LOWIE
Heel druk bezig aan de musical The 
Wizard of Oz samen met Isolde, maar 
toch nog tussendoor tijd gevonden 
om mee te doen met de vogeltelactie 
van Natuurpunt. Samen met het 
tweede kleuter hebben de kinderen 
vogelvoer gemaakt om ze te kunnen 
lokken. Ze hebben koolmeesjes, 
merels, duiven,....gespot. Klik hier voor 
het filmpje van WTV-Focus.
Als voorbereiding van Dikke Truiendag 
is een koffer 'natuurlijke energie' op 
het eerste verdiep. Ze bekeken een 
filmpje over 'hoe omgaan met energie' 
en bespraken het in de filosofie 
ronde. 
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KLASNIEUWS - LAGER

4e LEERJAAR - SOFIE
De klas verlaat het land van de punten, rechten, lijnen en hoeken om de super grote getallen te 
verkennen. We verwerkten onze skype-ervaringen met een klasje uit IJsland in aquarellen. Kom gerust 
eens kijken naar deze kunstwerken! Uit de krant van 19 augustus 1914 lazen we in het oud Nederlands 
dat de koning en de koningin een bezoek brachten aan Antwerpen samen met de volledige regering. Er 
stond ook een foto in van Duitse krijgsgevangenen. WO I wordt ook hier een hot item!

5/6e LEERJAAR - LARS & CAROLINE

De twee klasgroepen zijn naar aanleiding van een werkstukje van Arthur en Mauro donderdag 30 januari 
en vrijdag naar de Westhoek gegaan. Het werkstukje ging over WO I. Met 33 kinderen en een aantal 
begeleiders ging het richting Passendale om de grootste militaire begraafplaats op het Europese 
vasteland “Tyne Cot Cemetery” te bezoeken. Deze indrukwekkende begraafplaats telt bijna 12.000 
grafstenen. Uiteraard werd Ieper ook bezocht met onder meer de lakenhalle, Flanders fields museum, 
Essex farm,....De donderdagavond werd afgesloten met een bezoek aan de Last Post. Vrijdag werd de 
Dodengang bekeken en werd op de terugweg een bezoek gebracht aan het Duits kerkhof in Vladslo. 

Een stukje uit één van de verslagen:

“ Op het kerkhof in Vladslo kregen wij een opdracht. We moesten een tekening maken met houtskool. Bij 
mij is het niet zo goed gelukt! Het zag daar heel anders uit dan in “Tyne Cot”. Het was somberder. De 
stenen lagen plat en in “Tyne Cot “ niet. Caroline vertelde over Käthe Kolbwitz die haar zoon verloor in de 
wereldoorlog. Ook maakte zij het treurende paar dat op het kerkhof staat. Ik tekende een meisje en haar 
oudere zus die door de graven liep...” - Jorunn
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EVEN JE AANDACHT VOOR

Onteigening Fabiolalaan Klimop

Zoals jullie wellicht al gehoord hebben wordt er een strook grond (4 
m diep) langs de Fabiolalaan onteigend in functie van de heraanleg 
van de Fabiolalaan. Deze heraanleg kadert zich binnen de nieuwe 
verkaveling aan de overkant van Klimop. Het contract en de akte 
worden eerstdaags getekend door de rvb van Klimop. Om deze 
werken goed te kunnen opvolgen en vooral om de veiligheid van de 
kinderen en ouders te kunnen garanderen gedurende deze periode 
was Klimop vorige week aanwezig op een coördinatievergadering 
met de gemeente Oostkamp en diverse aannemers. Het was zeer 
aangenaam om te horen dat iedereen zeer begaan is met de school 
en dus ook de nodige voorzieningen wil treffen om de omgeving zo 
(verkeers-) veilig mogelijk te houden. 

Voorlopig werden de volgende data vastgesteld met de volgende 
werken:

3 maart - Rioleringswerken kruispunt Azaleastraat 
en Loppemsestraat. Deze laatste wordt een week 
onderbroken. Ook zal de dreef tegenover Klimop 
opgekuist worden. Tevens krijgt de dreef een 
verharding voor voetgangers en fietsers.

22 maart - De wegenwerken starten vanuit 
kruispunt fabiolalaan-olieboomstraat richting 
molenstraat.

Paasvakantie - In de eerste week worden de 
bomen gerooid langs de Fabiolalaan ter hoogte 
van Klimop.

Zomervakantie - Begin van de zomervakantie 
zullen de wegenwerken ter hoogte van Klimop 
plaatsvinden. 

Het werfverkeer zal voornamelijk langs Loppem 
geleid worden. Er zal een aparte werfweg 
aangelegd worden ter hoogte van de 
Korenstraat, de nieuwe verkaveling in. Uiteraard 
kan plaatselijk werfverkeer niet vermeden 
worden.

Tegen 1 september zouden alle wegenwerken in 
functie van de Fabiolalaan moeten klaar zijn.

Er wordt nog een bewonersvergadering 
georganiseerd in de Valkaart, 20.00 uur op 18, 25 
of 26 maart. Exacte datum is nog niet gekend.

Onder het poortgebouw van Klimop (tegenover 
de postvakjes) vind je een plan van de verkaveling 
en de planning van de werken. Of klik hier.

  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



10/02 - RvB Klimop
	     Zwemmen 2e verdieping
            Kinderyoga groep Joke VdB
11/02 - Zwemmen kleuter en 1e verdieping
            Klasoverleg groep Nele - 20 u
12/02 - PEDAGOGISCHE STUDIEDAG - kinderen blijven thuis !
13/02 - Sport groep Caroline
14/02 - DIKKE TRUIEN dag
	     Forum
18/02 - Sport groep Lowie en Joke Vdb
19/02 - Sport groep Nele en Sofie
            Vergadering werkgroep ondersteuning
20/02 - Sport groep Lars
            Vergadering werkgroep inrichting - 20 u
21/02 - VEGGIE KOOK avond - 18.45 u
24/02 - Zwemmen 2e verdieping
            Klasoverleg groep Sofie
25/02 - Zwemmen kleuter en 1e verdieping
26/02 - Klasoverleg 1e kleuter
            Netbal Koude Keuken 5/6 ljr 13.30 u
27/02 - Sport groep Caroline
28/02 - Forum
02/03 - WERKDAG in Klimop
01/03 tot en met 09/03 KROKUSVAKANTIE   
   

KLIMOPKALENDER


