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Straffe tuindertjes
Stagiaire en grenzen
Ontwerp uitbreidingsplannen
Algemene Vergadering

Célestin Freinet aan het woord:
“Niet schools maar levend leren.” 
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KLIMOPNIEUWS
• Houd vanaf nu de online-kalender goed in de gaten! Het worden zeer drukke tijden !!! 

•De schaakkriebel in Klimop bloeit weer helemaal op.  Enkele kinderen van de 3e graad en Christel zullen 
binnenkort weer schaaklessen geven aan de jongste kinderen.  Ook de andere klassen zullen opnieuw 
uitgenodigd worden om de schaakstukken te verzetten. We willen nl. tijdens de opentuindag op 1 juni 
een schaakwedstrijd organiseren. Inschrijven vooraf is handiger voor de organisatie en hiervoor ontvang 
je binnenkort een mail.  De dag zelf kan je ook nog aansluiten. Tussen 14.00u en 15.00u kan je oefenen, 
daarna teken je in op de lijst van beginner, gevorderde of expert.  Ouders en grootouders mogen ook 
deelnemen !!!   Tussen 15.00u en 16.00u begint dan de uiteindelijke wedstrijd met uiteraard een 
prijsuitreiking om 16.15u !

•  De kinderen van het eerste leerjaar hielden afgelopen zaterdag hun groeifeest! Het regenweer weerhield 
de 7-jarigen er niet van om zich volop te smijten in het grote aanbod aan spelletjes! De lucht klaarde op 
naarmate de dag vorderde zodat de avond droog afgesloten kon worden met een heerlijke BBQ!

• De ouders van het derde kleuter worden nogmaals bedankt voor de heerlijke lunch en de ouders van 
het tweede leerjaar voor de toetjes tijdens het groeifeest!

• Dwars door Brugge ligt al weer achter ons. 35 Klimoplopers trotseerden wind en regen om hun afstand 
te volbrengen! Verdiend ontving iedereen een mooie medaille van deze editie! 

• Het herstel van het balkon, aan de straatkant van ons Kasteel, vordert. Het balkon krijgt stilaan zijn 
oorspronkelijke vorm terug in een vernieuwde staat! We willen graag Mathias Tanghe (papa van Sita) 
alvast bedanken voor de vele uren werk die hier al ingeslopen zijn! 

• Het team trok de vrijdag voor de paasvakantie op 2daagse naar Gent !  Via een zoektocht -met 
tussendoor teambuilding activiteiten-  kwamen we op onze werkplek terecht. Elke leerkracht mocht ook 
weer eens aan den lijve ondervinden hoe het is om zelf een rapport in te vullen. Dit document bevatte 
de thema’s vanuit de functieomschrijving zoals die is opgesteld in Klimop en kon ingevuld worden met 
een score tussen ‘dit is waar’ of ‘ dit is niet waar’. Maar eigen aan ons Klimoprapport (lagere school) 
werd dit boekje doorgegeven aan een collega die jou als persoon vaak aan het werk ziet. Zo kon het 
aangevuld worden met de nodige commentaar of een nieuwe score. In de namiddag van de eerste dag 
volgde dan een individueel gesprek n.a.v. het rapport.  Maar om van zoveel mogelijk collega’s een 
reactie te horen werd een ‘speed dating’ formule uitgewerkt.  Op korte tijd kreeg ieder dus heel wat te 
horen over zijn of haar functioneren in de school.  Er kon hierover nog nagepraat worden tijdens een 
wandeling en etentje ’s avonds want ontspanning is ook belangrijk voor een team. De volgende dag 
trokken we naar De Buurt (Ervaringsgericht projectonderwijs) in Gent.  We kregen een inspirerende 
rondleiding en daarna was het weer vergaderen geblazen. We maakten extra tijd om naar de ervaringen 
van de nieuwe of tijdelijke leerkrachten te luisteren. We probeerden ook enkele thema’s voor volgend 
schooljaar in een planning te gieten: wat met bijkomende lestijden, welke veranderingen staan er ons 
nog te wachten, hoe pakken we dit aan…. ?    De maand mei en juni lijken nu alweer veel te kort om dit 
alles te realiseren ;-)

• Op de Algemene Vergadering op 22 mei presenteert Werkgroep Toekomst het ontwerp voor de 
uitbreidingsplannen! Kom kijken en geef je mening !

http://klimop.jimdo.com/online-kalender/
http://klimop.jimdo.com/online-kalender/


KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI

"Ook al ben je nog zo stout, ik hou toch altijd van jou": een zéér populair boekje bij de peuters momenteel over mama's 
en kindjes... én het sluit naadloos aan bij het thema moederdag! Het besef is er nog niet echt bij de allerkleinsten maar 
ze kunnen wel al gesprekjes voeren over hun mama, hun mama die boos is (aiai!). En ze hebben natuurlijk ook hun 
bijdrage geleverd voor het grote feest. Verder blijven de auto's de klas binnenkomen, het gaat van groot naar groter naar 
grootst. Een projectje rond de brandweer loert al om de hoek. Vorige week hadden ze ook een fietsdag, zelfs de regen 
kon hen niet van hun favoriete rijwiel houden. En tussendoor werden nog heerlijk gezonde fruitbrochettes bereid, 
mmmm...

1e KLEUTER - ELIANE & GREET

"De natuur in mij!" moeten ze bij het 1ste kleuter gedacht hebben: bloemen en bloesems voeren de bovenhand. Ze 
zoeken uit of de bloesems nu langer blijven leven in water of toch maar in aarde. En voor moederdag maakten ze wel 
iets héél lekkers: iets met vlier en bloesem en siroop, sssst! Verder werd er volop gepland en gezaaid. En om de hele 
handel deftig te kunnen begieten, knutselden ze zowaar een eigen gietertje! Straffe tuindertjes, die eerste kleuters!

2e KLEUTER - BIE & JOKE & ELS

Ook hier is de natuur nooit ver weg, of wat dacht je? De 2de kleuters houden het kippenhok nauwlettend in de gaten... 
Wat gebeurt er als je de eitjes niet wegneemt en ze laat liggen? Komen er dan kuikens? Of verdwijnen de eitjes (helaas!). 
Gelukkig vallen er nog -meer motiverende- ontdekkingen 
te doen op het Klimopdomein! Zoals de babyboompjes 
die achtergebleven zijn na de ontginningswerken. De 
kleuters hebben ze vlug gered van de volgende vloot aan 
graafmachines en geven ze nu nieuw leven in de 
plantenbakken. En wie weet groeien deze plantjes nog uit 
tot een majestueuze boom in jouw of mijn tuin...

3e KLEUTER - GRIET

Hier wordt het ingewikkeld: na een Griet hebben de 
derde kleuters nu ook een Grietje (= de stagiaire die hen 
2 weken op sleeptouw neemt). Na de paasvakantie 
kwam er een kleuter met het verhaal dat hij op skireis 
over de grens van Zwitserland naar Frankrijk was 
gegaan. Tiens, tiens, wat is een grens eigenlijk? En zijn er 
ook persoonlijke grenzen, waar je bijvoorbeeld níet mag 
overgaan? Interessant! Bijna net zo interessant als 
wielrenners, want daar draait het dezer dagen allemaal 
rond in hun klas. Je kan er truien winnen (de witte, de 
gele, de bolletjestrui, ...), ze hebben al eens van 
wielrennerseten uit een zakje geproefd (jakkie!) en op 
donderdag zijn ze gezwind vertrokken naar het 
wielrennersmuseum in Roeselare (met de auto weliswaar :-)). En natuurlijk vergeten zij ook hun mama niet!



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR -NELE
Bij Nele hebben ze na de vakantie gewerkt rond muziekinstrumenten, ze werden ingedeeld in snaar- , blaas, - en 
slaginstrumenten. Er werd volop muzikaal geëxperimenteerd ! En toen ..wat een toeval, ging het groeifeest ook over 
muziekinstrumenten ! Ze gingen op tocht en kwamen de Bremer stadsmuzikanten tegen die elk op hun eigen wilden 
muziek maken, maar dat werd maar niets ..de kinderen brachten ze weer bij elkaar om weer een groep te vormen. Ze 
kwamen samen aan als mooie groep in De Sierk , waar hun een lekkere barbecue stond te wachten. Alweer een 
geslaagd groeifeest ! En nu wachten ze op antwoord van een brief vanuit Brussel, van de klas van Tomas (de Klimpaal)

2/3e LEERJAAR - JOKE

Na de vakantie waren er veel voorstellen voor een project , het werd 'onder de grond' omdat de voorstellen allemaal 
iets ermee te maken had. Maar ze bekijken het heel divers  : van kunst in het donker , naar levende wezens onder de 
grond , steenkoolmijnen en verschillende gesteenten. Naar aanleiding van dit onderwerp trekken ze op kamp naar 
Durbuy, zowel de klas als de begeleiders zijn het volop aan het voorbereiden !
 

2/3e LEERJAAR - LOWIE
Hun fantastische musicalvoorstelling is 
achter de rug , ze hebben er echt van 
genoten en zijn er best trots op ! Nu storten 
ze hun vol enthousiasme op de werkstukjes, 
ze zochten naar een onderwerp waar ze 
meer wilden over weten. In groepjes zoeken 
ze uit : hoe een tractor werkt , een auto in 
beweging brengen zonder te duwen , het 
leven van een everzwijn, een koala , hoe 
ontstonden de eerste dieren en nog enkele 
plaatsen zoals Parijs, Bali, Mauritius en New 
york . Als dit niet interessant is !
 



KLASNIEUWS - LAGER

4e LEERJAAR - SOFIE

De klas van Sofie verdiept zich in het belang van bijen, wespen en  vlinders voor de natuur. Zo zoemen  ze meteen ook 
door naar de bloemen. Na een deskundig onderzoek zijn  stamper, meeldraden,... geen onbekenden meer. Er wordt 
terug geflitst in de tijd en geland bij de kruisvaarders in Jordanië. Ze situeren waar ze terecht komen op de wereldkaart 
en tijdslijn. De Jordaanse dinar wordt vergeleken met de euro. Ze gaan mee op stap met de kruisvaarders en peilen naar 
hun doelen. 10 km werd gefietst en gelopen in de "bike" en "run". De kinderen gingen aan de slag met kommagetallen.

5/6e LEERJAAR - LARS

Bij Lars gaan de presentaties van de werkstukjes van start. De kinderen zijn geboeid door optische illusies in de kunst. 
Ian zit in het buitenland. Je kan hem volgen op zijn blog: door de ogen van doordeogenvanian.blogspot.be. Samen met 
de klas van Caroline is een klimdag georganiseerd op 20 mei.

5/6e LEERJAAR - CAROLINE

De kinderen bij  Caroline starten terug met werkstukjes. Volgende onderwerpen komen aan bod: fluit en dwarsfluit, 
volleybal, voetbal, wielrennen, jumping, multimedia, musical, modelbouw, New York, Chicago en L.A., trampoline 
springen, Jordanië, aardgas en aardolie, beroemdheden, muziekgenres . Een gevarieerd aanbod. Naast het klimmen 
gaat deze klas ook een dagje op de skilatten staan. Indoor natuurlijk! Ook bewerkingen, getallenkennis, zinsleer en 
woordleer stonden op het menu dit zowel bij Caroline als Lars.

Het 2e verdiep heeft de laatste trainingsweek achter de rug. Allen klaar voor zondag, Dwars door Brugge!
De zesdes hebben gekozen voor hun beroependag. Nu nog gepaste plaatsen zoeken. Vanaf volgende week starten ze 
ook hun bezoeken aan  middelbare scholen. Voor een half dagje kunnen ze al even gaan proeven van hun favoriete 
school en een kijkje nemen in het middelbaar. Er wordt druk gewerkt aan  hun CV., de poort naar het middelbaar. Deze 
kinderen zijn dus ferm bezig met hun toekomst. ferm bezig 
met hun toekomst.

http://Ian.blogspot.be/
http://Ian.blogspot.be/


KLIMOP-EXTRA

Voor praktische info: mailen/inschrijven via pauline.cuvelier3@gmail.com

mailto:pauline.cuvelier3@gmail.com
mailto:pauline.cuvelier3@gmail.com


KLIMOP-EXTRA

meer info op www.klimop.info 
Domein Macieberg - Fabiolalaan 2 - 8020 Oostkamp
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Te verkrijgen bij Werkgroep PR
Kinderen 9 euro - Volwassenen 12 euro
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KLIMOP-EXTRA



13/05 - Voetbaltoernooi Brugse Freinetscholen 
             Sport groep Lowie & Joke

14/05 - Sport groep Nele en Sofie
15/05 - Sport groep Lars
16/05 - Klein forum
            Toneelvoorstelling “ Ik geef je een zoen”
18/05 - Tweedehands beurs in Klimop 10-14 uur
19/05 - Zwemmen 2e verdieping
20/05 - Zwemmen kleuter en 1e verdieping
            12 jarigen overleg & KO Caroline/Lars 19.30 uur
             Klasoverleg Joke Vdb - 20 uur
22/05 - GEEN sport groep Caroline
             Algemene vergadering Klimop en Vriendenkring ism
             Werkgroep Toekomst 20.00 uur
23/05 - Poppenkast
27/05 - Sport groep Lowie en Joke
            Vergadering Werkgroep Ondersteuning
28/05 - Sport groep Nele en Sofie
29/05 - 01/06 Hemelvaartsweekend
01/06 - Opentuindag & Grootouderdag in Klimop !

KLIMOPKALENDER


