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BLIKVANGERS

Moestuinieren
Lenteforum
DanSin in Oz’kamp
Pedagogische studiedag

Célestin Freinet aan het woord:
“Werk moet zinvol en inspirerend zijn.” 
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KLIMOPNIEUWS
• Vanaf dinsdag 22 april starten de vrije inschrijvingen voor schooljaar 2014-2015. Inschrijven in het 

register in het secretariaat is noodzakelijk ! Kinderen die nu al in Klimop schoollopen moeten niet meer 
ingeschreven worden. Meer over de inschrijvingen vind je op de website, klik hier.

• De werken tegenover Klimop zijn volop begonnen. Om de hinder zo klein mogelijk te houden is er 
regelmatig overleg met de werfleiding. Ondanks een zo goed mogelijk afstemming op elkaar zullen er 
wellicht momenten zijn met een groot ongemak. Wij vragen hiervoor begrip. Je kunt geen eieren 
bakken zonder schaal te breken. Iedereen die geen plaats vindt op de parkeerplaats vragen we om op 
de stroken langs de Loppemsestraat te parkeren. Dus niet parkeren langs de oude serre 
(groenstrook) bij de ingang van onze parkeerplaats. Hierbij vragen wij aan alle ouders om dit ook 
te communiceren met grootouders of anderen personen die kinderen komen ophalen. Op de 
piekmomenten (woensdagnm en vrijdagnm) zal er Klimoppersoneel op de parkeerplaats aanwezig zijn 
om het geheel in goede banen te leiden.

• MOS heeft een geslaagde snoeidemonstratie achter de rug met zelfs een ouder die geïnteresseerd was 
in Klimop! Eliane gaf een korte rondleiding door ons gebouw.

•De lente zit in de lucht bij FOPEM, onze koepel van onafhankelijke methodescholen. Verschillende 
nieuwe initiatieven zijn volop bezig om in september 2014 te kunnen starten: De kleine wereld - 
Waregem, De kleine tovenaar - Izegem, Eva - Brussel, ‘t Cijfertje - Antwerpen. Vlinderwijs - Antwerpen 
zal wellicht toetreden in september bij onze scholengemeenschap SOM.

• Er wordt een Lenteforum georganiseerd op donderdag 3 april om 15.15 uur in Klimop. Iedereen is 
welkom. Zie meer hierover verderop in deze Flash. 

• De KWIS was terug een groot succes! De verschillende groepen werden bestookt met de meest 
uiteenlopende vragen. Als winnaar kwamen Jurgen Vandewalle, Peter Alleman, Bob de Ruyter, Lars 
Meulenbergs (dit jaar zonder Griet ook eerste!) uit de bus. Uit betrouwbare bronnen zijn diverse groepen 
zich nu al aan het voorbereiden op de volgende editie in 2015! Een grote DANKJEWEL voor Annelore, 
Maarten en Ruige voor de perfecte organisatie en werkgroep Feest voor de opkuis!

• De voorbereiding op Dwars door Brugge (zondag 11 mei) is volop aan de gang. Elke week oefenen we 
2 keer binnen de schooluren. Het is goed om ook in het weekend eens te oefenen. Ook tijdens de 
paasvakantie wordt er best verder getraind. We zullen een trainingsschema meegeven. Klik hier als je je 
wil inschrijven!

• Werkgroep MOS is op zoek naar MOESTUINIERDERS : We hebben een mooie moestuin achter de 
fietsserre. Henk en zijn team hebben die al voor ons klaar gelegd. We kunnen dus beginnen met 
moestuinieren ! Heb je zin om af en toe eens samen met de kinderen te zaaien, planten, wieden ? 
Ouders en grootouders zijn van harte welkom !!! We ontvangen graag je antwoord op 050/790391 of via 
ronyenveerle@skynet.be

• DanSing in Oz’kamp - woensdag 2 april - 17.00 uur in De Valkaart !
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KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI

Ook de allerkleinsten hebben de graafmachines in de buurt opgemerkt, de verhalen worden 's morgens in de klas 
binnen gebracht... Verder hebben de peuters dankzij het mooie lenteweer hun actieradius wat uitgebreid: ze zijn in het 
bos gaan zoeken welke bloemen al in bloei staan en namen een kijkje in de kampen van de "groten"! Op knutselvlak 
werd volop geëxperimenteerd, aanleiding was een "schuddebol" die Miel meebracht naar de klas. Zoiets konden zij ook 
en dus werd met een bokaaltje ("dat is waar er confituur in zit"), plasticine, rietjes, water en véél glitters een persoonlijke 
schuddebol geknutseld, waw!!! En dat is nog niet alles want op donderdag gaan zij naar de markt, hun lijstje ligt al 
klaar...

1e KLEUTER - ELIANE & GREET

Vanuit hun bevoorrechte uitkijkpost op de werken in de dreef voor de school, volgen de 1ste kleuters de bezigheden op 
de voet... Zelfs de meisjes zijn mee in het verhaal van graafmachines, bulldozers en allerhande andere werktuigen. 
Vooral het uitdoen van de bomen -ze trekken de bomen er gewoon uit!- had veel bekijks. Of hoe een spijtige zaak toch 
voor verwondering kan zorgen...

2e KLEUTER - BIE & JOKE & ELS

Aangezien het 2 de kleuter de laatste weken ongeveer buiten geleefd heeft, is de bomenkwestie hen natuurlijk ook niet 
ontgaan. Zij wilden vooral een herinnering behouden aan de mooie bomen, en ze zijn dan ook in actie geschoten... Met 
de restjes van takken en stammen werden houtstukjes in 
elkaar getimmerd, prachtig! Ze zijn daar sowieso in een 
creatieve bui want elke kleuter heeft nu ook zijn eigen 
schatkistje geknutseld, daar worden de schatten uit de 
projecten in bewaard. En over projecten gesproken: 
hebben jullie de ramen van hun aquarium al eens 
bekeken? Alle zeedieren waar ze over leren staan er 
op afgebeeld. Ze hebben nu zelfs hun eigen 
klasvissen! Donderdag gaan ze trouwens vissen in de 
poel,  "Daar komt dat loze vissertje... "

3e KLEUTER - GRIET

De bende van Griet weet wat gedaan met de naderende 
dansvoorstelling in het verschiet! Er wordt druk geoefend 
op dans en muziek. Tommy, een muziekleraar, kwam hen 
inwijden in het boomwhacken (met buizen op blokken 
hout muziek maken). Verder stond er nog op het 
programma: kostuums maken, de zaal vooraf eens 
bezoeken, ticketten maken, ... Toch hadden ze 
tussendoor ook tijd om het over Manneke Pis in Brussel 
te hebben (en hem te tekenen met een héél grote 
plasser), te koken met de zesdes, en een interessant 
kringgesprek te voeren over blind zijn en kunnen zien. Wij 
-en zij ook!- kijken alvast uit naar 2 april 17 uur...



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR -NELE
Hoe een project kan groeien ..Marieke schreef een tekst dat ze in de Molenwalstraat woont, waarop iemand zei  : ik 
woon in de Molenstraat en nog iemand in de Molenakkerstraat ! Maar waar staat die molen eigenlijk ? De klas ging op 
zoek en vroeg het aan oudere mensen. Een koppel wist waar de molen stond : een korenmolen maar die is ooit 
afgebrand. Ze zijn al naar Brugge geweest om daar de molens te bezoeken en schreven Tomas die in Molenbeek werkt 
een brief...over molens !

2/3e LEERJAAR - JOKE

Bij Joke worden er volop werkstukjes voorgesteld, ze stellen hierbij steeds 3 vragen : Was het een goede voorstelling ? 
Hoe kan het eventueel beter ? Wat hebben we geleerd ? Ze kwamen de dolfijnen aan de beurt : wist je dat hoe dieper 
en kouder, hoe groter de dolfijnen zijn ?Dat ze wel 80 tanden hebben , maar die enkel gebruiken om de prooi te pakken, 
maar niet om te knabbelen, ze slokken hun prooi gewoon binnen..
Ook de draken, magische proefjes en ballet kwamen aan bod.

2/3e LEERJAAR - LOWIE
Hier draait alles om de niet te missen 
musical !! De kinderen oefenen, ouders 
helpen overal mee, ..maar tussendoor 
maken ze ook nog een groeidoos die 
meegaat tot het 6de leerjaar : ze zoeken uit 
wat hun talenten zijn, en gaande weg zullen 
er wel nog bijkomen.



KLASNIEUWS - LAGER

4e LEERJAAR - SOFIE

Klaskamp in Ieper: de Kaai - voetbaltafel - stapelbedden - lekkere oorlogskost - gestoofde uien - verhalen - toneel - 
zaklampen - weerwolven - gezellig - dakterras - WOI - griezelelementen - boeren - obus - Tyne Cot Cymetery - droevig - 
Mesen - vredespad - Ierse toren - 4 uurtje - crypte - samen oorlogje spelen - zoektocht - onderwijsmuseum - 
speeltuintje - voetballen - leeuwentoren - fruit - Flanders Fields - poppy - tyfus - gesneuvelde naamgenoten - gruwelijk - 
leerrijk - indrukwekkend - Menepoort - klaroenen - Last Post - Vladslo - superkamp!

5/6e LEERJAAR - LARS

De klas van Lars probeert zoveel mogelijk van de buitenlucht te profiteren. Vanaf als het kan trekken ze naar buiten. Niet 
enkel op onderzoek of richting moestuin of in samenwerking met MOS.  Ook andere lesdomeinen zoals  Frans, 
wiskunde, taal,... beleven ze in de buitenlucht. Heerlijk met dit lentezonnetje! Een nieuw project staat op stapel: 
kunststromingen en kunstvormen. Het is nog even aftasten waar dit hen zal brengen. En er is ook weer een eerste stap 
gezet richting werkstukjes.

5/6e LEERJAAR - CAROLINE

De klas van Caroline verdiept zich in 
televisie en games. Er worden paspoorten 
gemaakt en een top 10 opgesteld. Deze 
klas heeft ook klim-en skiplannen. De 
kinderen tasten de mogelijkheden af. Ze 
bekijken het budget, maken ingewikkelde 
berekeningen en treffen voorbereidingen. 
Als dit alles een positieve klank heeft kan 
het indoor skiën doorgaan. Dus nog even 
afwachten. Het 6e gaat ferm voor frans. Ze 
gaan goed vooruit en dit mag gezegd 
worden. Woensdag staat voetbal op het 
programma. Club Brugge organiseert een 
tornooi voor jongeren. Ze willen hun beste 
beentje voorzetten.

Heel het verdiep bereidt zich voor op 
dwars door Brugge. De kinderen zijn 
opgedeeld in 3 niveau groepen, met elk een eigen schema. ze gaan er tegen aan.



KLIMOP-EXTRA

UITVERKOCHT !!!
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31/03 - Klasoverleg groep Lowie
01/04 - Sport groep Lowie en Joke
            CLB - gericht consult 1e kleuter
02/04 - Sport groep Nele en Sofie
            DanSing in Oz’kamp - Musical - 17.00 uur De Valkaart
            Klasoverleg groep Caroline
            Coteam + overleggroep parking
03/04 - PAASFORUM - 15.15 uur
            Sport groep Lars
04/04 - PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (kinderen blijven thuis)
	     Team/evaluatie weekend t/m 5/04
05/04 - 21/04 PAASVAKANTIE
22/04 - Start vrije inschrijvingsperiode
             Zwemmen kleuter en 1e verdieping
24/04 - Sport groep Caroline
25/04 - Poppenkast kleuter
26/04 - Werkdag in Klimop !
28/04 - Vergadering RvB Klimop
             CLB - selectief consult
29/04 - Sport groep Lowie en Joke Vdb
30/04 - Sport groep Nele en Sofie
01/05 - Feest van de arbeid : vrije dag
02/05 - Extra (facultatieve) vrije dag

KLIMOPKALENDER


