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BLIKVANGERS

Kwis-em-op 
Geboortejaar 2012 
Vakantie 
Rooien van de bomen

Célestin Freinet aan het woord:
“Veeleisend maar zelfgekozen werk geeft meer voldoening dan 
eenvoudige maar opgedrongen activiteiten.” 



KLIMOPNIEUWS
• Vooral voor alle Klimopouders met peuters met geboortejaar 2012: Vanaf 10 maart heb je gedurende 

twee weken de tijd om je kleine in te schrijven. 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 ! Meer hierover vind je op de website, klik hier.

• Het kriebelt tegen pesten !  Hoezo ? Pesten is van alle tijden en alle plaatsen.  Ook in Klimop komt het 
voor. We willen onze ogen en oren hier niet voor sluiten. Het team snuisterde de voorbije week in 
boeken, spelletjes of liedjes. Vier mensen volgen in april een vorming over dit thema. De 'move tegen 
pesten' kwam spontaan de klas binnen en verhuisde uiteraard mee naar de speelplaats. Bij enkele 
ouders kriebelt het om met het team aan de slag te gaan om het pestbeleid op school duidelijker te 
communiceren naar ouders en kinderen. Je hoort of ziet er wellicht nog van.

• In de vorige Flash meldden we nog dat het rooien van de bomen aan de straatkant in de paasvakantie 
zou plaatsvinden. Maar door de start van het broedseizoen mogen bomen in die periode niet meer 
gerooid worden. Vandaar dat er op maandag 3 maart wordt gestart. Tegelijkertijd wordt ook de dreef, 
recht voor de oude poort van het kasteel, aangepakt.

• Er wordt een dans- en musicaloptreden georganiseerd in de Valkaart op woensdag 2 april om 17u. Dit 
is een eindproduct van een dansproject door ' t 3de kleuter, en een musicalproject door de klas van 
Lowie.De musical is eigen versie van 'De tovenaar van Oz'. Enige voorstelling. 3 euro/ volwassene, 
1euro per kind. Kinderen <2,5jaar gratis. Tickets zijn na de vakantie verkrijgbaar.

•Is het jou poetsbeurt en heb je jouw kinderen mee? Geen probleem, maar hou ze wel bij jou. De laatste 
tijd komen we meerdere keren tegen dat een aanpalende klas, die juist gepoetst is, terug 
schoongemaakt, opgeruimd zou moeten worden..... Bedankt om hier rekening mee te houden uit 
respect voor de klas, leerkracht en vooral de poetsende ouder!

• Al een ploeg samengesteld voor de tweede jaargang van “KWIS-EM-OP” ? Het kan nog altijd, zie het 
bord in het poortgebouw.

• De veggie-kookavond is niet kunnen doorgaan wegens te weinig inschrijvingen, maar we geven het een 
tweede kans : het pop-up veggie-restaurant wordt opgezet op de eco tuindag , zondagnamiddag 1 
juni !

• Onze mos-werkgroep betreurt dat er veel bomen gaan gerooid worden, maar willen graag meewerken 
aan een nieuwe groene strook !

• Zondag 2 maart is het WERKDAG in Klimop. Alle handen zijn welkom !! We beginnen om 10.00 uur en 
stoppen rond 17.00 uur. Je hoeft niet de volledige tijd te komen; een uurtje (of meer) is al super !

• Via mail hebben jullie deze week al de linken doorgekregen om nieuwe (veranderde) bestellingen door 
te geven i.v.m. soep en warm eten. Ten laatste zondag 9 maart moeten alle nieuwe bestellingen binnen 
zijn. Verandert er niets dan moet je ook verder niets invullen. 

http://klimop.jimdo.com/inschrijvingen/
http://klimop.jimdo.com/inschrijvingen/


KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI

Er kwam een feeërieke schuddebol de klas binnen waarin een kikker bedolven wordt onder gouden 
sterretjes. Dat inspireerde de peuters om zelf kikkers te schilderen en te beplakken met kleurrijk papier en 
glitters. Er werd ook aan de vogeltjes gedacht die in wintertijd niet veel lekkers meer vinden buiten. Ze 
maakten zaadballen door dennenappels in te smeren met pindakaas en dan door vogelzaad te rollen. 
Lekker! Ze leerden allerlei goocheltrucjes en oefenden hun balvaardigheden. Ze maakten ballenvangers 
waarmee ze balletjes leerden opvangen.

1e KLEUTER - ELIANE & GREET

Er is veel te doen rond zoo’s deze dagen... panda's die arriveren, giraffen die geslacht worden... Maar 
onze kleuters zijn gewoon een dagje lekker gaan genieten in de zoo van Antwerpen. De pinguïns en de 
wilde dieren kregen extra aandacht, want daarover hadden ze reeds een project. De gemaakte foto's 
werden nadien ingekleurd. De poppenkast leerde hen wat boos zijn is. Hoe zie je eruit als je boos bent, 
wat voel je dan en wat doe je dan? Kan je op mekaar slaan als je boos bent of is er een andere manier?

2e KLEUTER - BIE & JOKE & ELS

Wachtende op de sneeuw en het winterijs dat maar niet komt, maakten de kleuters zelf ijsblokken. Ze 
vroren allerlei schatten in en wachtten tot het ijs 
smolt. Dan gingen ze op schattenzoektocht 
a.d.h.v. schatkaarten. Hun vondst bewaarden ze 
in zelf gemaakte schatkistjes, mooi versierde 
doosjes.

3e KLEUTER - GRIET

Als het kriebelt moet je .... dansen! De kleuters 
bereiden zich voor op hun voorstelling van 'De 
kleine prins' (2 april in De Valkaart) en werken 
allerlei dansjes uit.
In de kring wordt er stevig gefilosofeerd, over 
leven en dood. Hoe worden baby's gemaakt? 
Waarom is er oorlog in de wereld? Ook over 
kinderen die kiezen om te sterven als ze zwaar 
ziek zijn, over euthanasie bij kinderen dus.
Gelukkig wordt er ook gewoon gespeeld, 
geslopen, gekropen en gecamoufleerd. In het bos 
werd gezocht naar de 'Sniper'.



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR -NELE
In de klas van Nele hebben ze het over groene en rode gevoelens. Groene zijn goede ,positieve 
gevoelens , de rode zijn kwade of trieste gevoelens. Ze hebben gemerkt dat je ze ook beide tegelijk kan 
hebben. Hieruit volgend hebben ze een leuke 'ik mis je doos' voor Marieke gemaakt. Zij is al 2 weken 
ziek , de kinderen hebben haar verrast met zelfgemaakte knuffels, gezonde snoepjes en mooie 
tekeningen !
Tussendoor oefenen ze de 'Move tegen Pesten'.

2/3e LEERJAAR - JOKE

Als eerste heeft Korneel zijn werkstuk 'schilderen' gepresenteerd. Ze gingen hiervoor kijken naar het 
atelier van Fons de papa van Korneel, hij schildert op oude houten deuren. Voor de kindjes uit het tweede 
leerjaar was het de eerste keer dat ze zich verplaatsten met de fiets ! Maar ze hebben eerst goed 
geoefend op het schooldomein. In de klas gebeurt er heel veel : IMPROVISATIE: 2 personen zijn op een 
plaats, doen iets in 1 minuut en nadien spelen ze het versneld in 10 sec- MOVE tegen pesten inoefenen - 
PALINDROMEN zoeken : een palindroom of keerwoord, is een symmetrische volgorde van letters of 
cijfers in een woord of getal , bv kok, negen - SNELHEID berekenen van vingerhaken : Tristan kan 4m/uur 
vingerhaken ! enz enz

2/3e LEERJAAR - LOWIE
In de klas van Lowie zingen en 
knutselen ze volop verder voor hun 
musical. 
Op 2 april treden ze op in de 
theaterzaal van de Valkaart. Ze gingen 
er reeds op prospectie en bekeken de 
regiekamer, het podium en de 
kleedkamers van onder tot boven. 
Het musicalproject kreeg ook nog een 
persoonlijke toets, want de kinderen 
gaan volop op zoek naar hun talenten. 
Hun trotsdozen willen ze vullen met al 
hun talenten tot in het 6de leerjaar!  
Naast de musical kreeg ook de Move 
tegen pesten de nodige aandacht en 
oefenden ze alvast het fietsen in 
groep. Na de vakantie gaan ze samen 
met Jokes groep met de fiets sporten. 
Spannend! 



KLASNIEUWS - LAGER

4e LEERJAAR - SOFIE

De klas van Sofie verdiept zich in de Olympische ringen. Ieder gekleurde ring staat voor een werelddeel. 
De atlas wordt erbij gehaald en de werelddelen ingekleurd. Met een passer proberen ze zelf de ringen te 
tekenen.
Een artikel uit " De nieuwe gazet" van 7 augustus 1914 komt terug tot leven. De strijd, aanvallen en 
verdedigen wordt in een toneeltje gegoten. Er waren deze week heel wat boekpresentaties en leuke 
leesmomenten. Vliegtuigen en vliegboten worden afgewerkt.

5/6e LEERJAAR - LARS

De klas van Lars ging op uitstap naar de stripwinkel. aanleiding was het werkstukje van Timon. De 
kinderen waren onder de indruk van deze stripwinkel. Ze kregen een deskundige uitleg van Timon, die 
ook enkele malen op vooronderzoek  ging. Nu ook hier alle werkstukjes gepresenteerd zijn, is de 
zoektocht naar interessante projectonderwerpen begonnen.

5/6e LEERJAAR - CAROLINE

Bij Caroline werden de laatste werkstukjes gepresenteerd. Een laatste uitstap in verband met het 
werkstukjes media, staat donderdag op het programma., een bezoek aan Focus, regionale TV. Ook een 
nieuw project krijgt vorm, TV programma's en games. Maar in deze klas wordt vooral rond de klassfeer 
gewerkt. Samen met de kinderen wordt gekeken hoe we dit kunnen verbeteren. Ook het team werkt 
daar aan mee. Deze klas kreeg een 
grote cijfertoets.



KLIMOP-EXTRA
Dikke truiendag ging dit jaar over "verwarming-opwarming"

's Morgens zagen en voelden de kinderen dat hoe dikker het dekentje wordt, hoe warmer dat het zal zijn ! Hoe meer 
laagjes er rond de aarde komt, hoe warmer dat het wordt !
 
Na de opwarming met Hilde gingen we op het eerste verdiep aan de slag met een heuse workshop "veggie-
smeersels" maken. We gaven het eerst wat duiding waarom we dit deden, want wat heeft dit te maken met 
opwarming ? En zo kwam het verhaaltje van de koe ..de koe eet bv 100 kilo groenten (maïs, gras, ..) , maar ze geeft 
ons hiervoor in ruil "slechts" 12 kilo vlees, de rest is kakka, heel veel scheetjes (een deel van het dekentje, hé) en 
verdamping. Als we daarentegen 100 kilo groenten zouden telen, dan kunnen we hiermee veel meer mensen eten 
geven (en kleinere scheetjes zoals iemand van het eerste opmerkte).
Dus ..vegetarisch eten is niet alleen gezond, het is nog goed ook voor onze planeet !

Maar is het ook lekker ?
Hier enkele recepten die we samen met hun klaar gemaakt hebben, en die ze SUPER vonden ! Vooral deze die ze zelf 
hadden gemaakt ( een tip ! maak het samen met je kids, zo eten ze er sneller van !)
 
Eiersalade
4 eieren, halve komkommer (verwijder zaadlijsten, anders wordt het te vochtig), 2 augurkjes, 1 eetl yoghurt, 1 tot 2 
lepels mayonaise, eetl gehakte dille, 1 eetl gehakte peterselie, snufje dragon, peper en zout.
Kook de eieren hard. Laat ze schrikken onder koud water en pel ze. Hak de komkommer en de augurkjes fijn. Meng 
alle ingrediënten.

Je kan het geheel ook mixen, maar de komkommer zorgt dat het iets te vochtig is.

Tempeh-mix
gerookte tempeh-wortels-peterselie : tempeh raspen, wortels (2 à 3 ) raspen, peterselie fijn snijden
veganaise : 1 dl soyamelk-1dl zonnebloemolie of maïskiemolie-1el appelazijn-1 tl graantjesmosterd- 1 à 2 tl zout of 1 tl 
umepasta : de ingredienten gewoon mixen, koel bewaren in de frigo
De veganaise is een alternatief voor mayonaise : deze bevat geen rauwe eieren, geen cholesterol, geen verzadigde 
vetten , minder vettig én lukt altijd !

De wortels, tempeh, peterselie en de veganaise onder mekaar mengen én klaar is het !

 
Nog meer recepten vind je op de website www.ecosmos.be én er ligt een receptenboekje bij de postvakjes 'Veggie 
Lunchbox' van EVA, goedgekeurd door de pagadders.
 
Toen we klaar waren hebben we deze op toastjes gesmeerd en laten proeven door heel de school ! Het had succes !
 
Ook de kleuters werkten rond "zorg voor onze planeet" en op het tweede verdiep kregen ze van Bob, papa van Lars 
en Leni, een deskundige uitleg over de verwarming in hun klas.
 
Op het forum toonden de kinderen wat ze opgestoken hadden via de uitgeleende energiekoffers. Een Led lamp is veel 
zuiniger dan een halogeenlamp, de CO2 meter slaat in alarm na een kwartier praatronde, ..en nog veel meer.
 
Voor ons was het een geslaagde Dikke Truiendag, dank je wel aan iedereen voor de enthousiaste inzet !
 
 

http://www.ecosmos.be/
http://www.ecosmos.be/
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01-09/03 KROKUSVAKANTIE 
02/03 - Werkdag in Klimop 10-17 uur
03-04/03 Start met rooien van de bomen Fabiolalaan
10/03 - Zwemmen 2e verdieping
            Coteam vergadering 20.00 uur
11/03 - Zwemmen kleuter en 1e verdieping
13/03 - Sport groep Caroline
14/03 - Atelier 1e verdieping 
            KWIS-EM-OP, 20.00 uur
             Poppenkast kleuter
16/03 - Snoeidemonstratie 9.30 uur
17/03 - Rvb vergadering 20.00 uur
             Kamp groep Sofie
18/03 - Sport groep Lowie en Joke Vdb
19/03 - Sport groep Nele
             Badminton 3/4 ljr Koude Keuken 13.30 uur
20/03 - Kerngroep groeifeest
             Sport groep Lars
21/03 - Klein Forum
            SVS Rollebolle
24/03 - Klasoverleg groep Nele
            WPR vergadering
            Zwemmen 2e verdieping
25/03 - Zwemmen kleuter en 1e verdieping
26/03 - Vergadering werkgroep ondersteuning

KLIMOPKALENDER


