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BLIKVANGERS

Beestig!
Check it out!
Opentuindag een succes!
Goooooaaaaaal! 

Célestin Freinet aan het woord:
“Succes stimuleert.” 

Freinetschool Klimop - Fabiolalaan 2 - 8020 Oostkamp - 050 39 69 79 
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KLIMOPNIEUWS
• Ongelooflijk maar waar…. Onze computers en het internet zijn nog steeds goeie vrienden. Dankzij Stijn, Bart, 

Wim en Frank die de volledige bekabeling in het kasteel herbekeken hebben, een huzarenklus van enkele dagen.  
Prachtig werk mannen, bedankt !

•  Zoals jullie misschien gezien hebben heeft de arena een prachtige trapleuning gekregen! Dankzij Jurgen 
Vangampelaere! Bedankt Jurgen!

•  De werkgroep fiets zoekt nog helpende handen! Je mag mailen naar Carol: carolenpeter@telenet.be

•  In deze laatste Flash van dit schooljaar willen we graag IEDEREEN bedanken om van dit jaar terug een zeer 
boeiend, gevarieerd, inspirerend, bij momenten hectisch, prachtig jaar te maken !!!

•  De Opentuindag was een groot succes ! Veel nieuwe gezichten bewonderden het mooie domein van Klimop. Een 
grote ‘Dankjewel’ voor MOS, de organisatoren !

•  Om het jaar in schoonheid af te ronden en afscheid te nemen van de ouders/medewerkers die Klimop verlaten is 
iedereen welkom op de afscheidsreceptie op donderdagavond, 26/6 .

•  Via deze weg willen we graag ook de redactie van de Flash bedanken die er terug voor gezorgd heeft dat jullie het 
hele jaar op de hoogte waren over het reilen en zeilen in Klimop. Bedankt Dominique, Veerle, Marieke, Leen en 
Klaas. Heb je een Flash gemist? Dan vind je ze hier !

•  Je las het misschien al op de uitnodiging: de school troept nog één keer FEESTelijk samen voor een 
beestige zomer(slaap) op 21 juni ! Je kan hierbij familie of vrienden uitnodigen maar om organisatorische redenen 
weten we graag hoeveel kinderen en volwassenen zullen rondscharrelen. Schrijf je dus in via deze link  en neem 
de BEESTige info/to-do lijst door. Meld je hierbij aan voor het versterken van de kudde. ( M.a.w. als iedereen een 
kleinigheidje doet wordt het voor ons ALLEMAAL een toffe, gezellige dag! )

•  Bij deze nog een warme oproep om op de laatste werkdag, zondag 29/6, aanwezig te zijn. Zo zorgen we er met 
elkaar voor dat de school proper achtergelaten voor we beginnen met de vakantie! Bedankt alvast om een handje 
toe te steken!

•  De papieren voor de Individuele Gesprekken ten laatste 17/6 indienen !!! 

•  De laatste facturen van dit schooljaar zullen in de eerste week van juli verstuurd worden. Eventuele overschotten 
op de budgetten zullen verrekend worden zodat we het nieuwe schooljaar met een schone lei kunnen beginnen! 
Heb je hierover nog vragen dan kun je altijd mailen naar secretaraat@klimop.info 

•  We nemen afscheid van Greet (1e kleuter) en van Tine (secretariaat) ! Meer hierover verderop in deze Flash!

•  We vragen met aandrang om op donderdagavond 26/6 of vrijdag 27/6 de fiets van jou kind mee te nemen naar 
huis! De fietsenserre zou daarna helemaal leeg moeten zijn!

•  Klimopfoto’s vind je hier ! De verschillende affiches die dit jaar gemaakt zijn vind je hier .

•  In de vakantie eens iets meer lezen over Freinet? Kijk hier maar eens !

•  Heb jij thuis nog een Klimopsleutel liggen? Je kunt de sleutel afgeven in het secretariaat! 

Het team en alle medewerkers wensen iedereen een zeer deugddoende vakantie! We zien 
elkaar terug op 1 september 2014 !
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KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI

Met het goede weer wordt waterpret met peuters een evidentie. De waterbak met bootjes zorgde reeds voor uren 
plezier, spetter spetter spat! Toch zijn ze daar in de peuterklas ook creatief bezig: ze bereiden tafeldecoratie voor én een 
kostuumpje + masker voor het grote beestenfeest. Trouwens, over beesten gesproken: de nieuwe kuikentjes gingen ze 
al eens -onder begeleiding weliswaar- persoonlijk begroeten! Volgende week staat dan weer een langverwachte uitstap 
op het programma: de  brandweerkazerne mag zich opmaken voor een bezoek van onze kleinste Klimoppers!

1e KLEUTER - ELIANE & GREET

Ook daar wordt veel gewerkt ter voorbereiding van het beestig feest: elk kind krijgt een hoedje in papiermaché en ze 
moeten veel oefenen... Voor wat? Iets met een buis en veel tunnels en erdoor kruipen... Ook zo benieuwd wat dat gaat 
worden? In ieder geval: werk of geen werk, volgende week vrijdag gaan ze nog naar de zee. De jaarlijkse traditie wordt 
verdergezet. En dan wordt het stilletjes tijd om afscheid te nemen van hun juf(fen)!

2e KLEUTER - BIE & JOKE & ELS

De tweede kleuterklas maakt zich sterk dat ze met hun prachtig filmpje 'Je tuin is een jungle' een wedstrijd gaan winnen: 
1ste prijs is een gratis concert van Radio Oorwoud voor de hele school! En als je 't ons vraagt dan gebeurt dat ook 
(check it out: http://we.tl/RBgWisn0Hc ) Verder zijn ze heel blij dat Oona terug is, zo kwamen de jungleverhalen uit 
Thailand al meteen de klas binnen, compleet met beeld en al. Maar nu moet het jungleproject toch plaats ruimen voor 
een andere spannende gebeurtenis: er is nieuw leven op 
school! En dat moet gevierd worden met een 
geboortefeest en geboortegeschenkjes (in de vorm van 
een kipje, of wat dacht je?).

3e KLEUTER - GRIET

Dat het voetbal deze klas niet onberoerd zou laten, stond 
in de sterren geschreven. En dus knutselden ze voor 
vaderdag een filmpje waarin er voor elke papa gescoord 
werd, goooooaaaaal! Verder ging het vooral veel over de 
zee en kamperen, en dat resulteerde natuurlijk in een 
klaskampje... aan zee! Camping International in 
Nieuwvliet werd voor even hun vaste stek!
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KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR -NELE
In de het eerste leerjaar draait alles rond frietjes ! Zo probeerden ze elk de langste schil en de mooiste friet te maken. 
Ook de leesouders werden getrakteerd op speciale frietjes, zoals pompoenfrietjes, wortelfrietjes, ... Er staat zelfs een 
zelfgemaakte 'frituur' in de klas.
Ze gingen op bezoek naar de klas van Tomas in Molenbeek , hun correspondentieklas. Ze bezochten samen met hun 
Brussel , ze zagen er oa  manneke Pis , de glazen lift van het Justitiepaleis en aten samen frietjes ! Volgende week komt 
Tomas met zijn klas naar Klimop.

2/3e LEERJAAR - JOKE

Tussen de toetsen door, maakten ze een 'beest' voor het komende schoolfeest, ze lieten hun inspireren door Ann De 
Loof, een ex-klimopouder. Ze bracht een boek met dieren mee , waaruit ze dieren leerden schetsen. Uit deze 
verschillende tekeningen, hebben ze één beest gemaakt. Je kan er een wezeltje, een vlinder, een salamander en een 
vogel in herkennen..we zijn benieuwd naar het nieuwe dier !
In het kader van hun project 'onder de grond' hebben de kinderen het kamp voorbereid :  kampboekje maken , 
activiteiten plannen, wie slaapt bij wie in de tipi, het organiseren van het eten , ... en nu zijn ze vertrokken naar Durbuy 
waar ze letterlijk onder de grond zullen gaan, zo gaan ze naar een kolenmijn, naar de grotten van Han en gaan ze aan 
speleologie doen !
 

2/3e LEERJAAR - LOWIE

De werkstukjes zijn afgewerkt en 
voorgesteld. Nu zijn ze op kamp naar 
Westouter en de Rodeberg met als rode 
draad 'grenzen'. Hun eigen grenzen hebben 
ze alvast afgetast met een hoogteparcours 
en speleologie. En uiteraard konden ze niet 
anders dan het thema Wereldoorlog I erbij te 
betrekken : ze bezochten er bunkers en 
loopgraven ... maar ze hebben ook veel 
mogen spelen in de mooie bossen daar in de 
buurt !
Volgende week nodigen ze alle opa's en 
oma's uit waarmee ze gecorrespondeerd 
hebben.



KLASNIEUWS - LAGER

4e LEERJAAR - SOFIE

De kinderen bij Sofie werden opgeleid tot echte theezetters. Daarbij weten ze de perfecte verhouding water- kruiden, 
trektijd en de 3 geluiden bij het koken van water. Ze stelden zelf hun mengeling samen met paardebloem, madeliefje en 
berkenblad. Dit alles uit de Klimoptuin. Naar aanleiding van de Thailand verhalen van Rune werden paspoortjes 
gemaakt. Er werd flink geoefend met touwtjespringen en inlopen.  De kinderen ontwierpen een eigen stoel en deze werd 
visueel zichtbaar gemaakt in de vorm van een maquette. Een pop up fabriekje kwam op gang om snel en goed veel 
ninjasterren te vouwen, een ware passie van deze klas. Het afgelopen jaar kreeg een grondige evaluatie.

5/6e LEERJAAR - LARS

Bij Lars wordt er flink geworsteld met woord- en zinsleer. Dit blijkt niet altijd even makkelijk. Volgende week starten ze 
aan hun beest voor het Klimopfeest. Het 6e hunkert naar hun kamp en het 5e ziet het volledig zitten met de 
verschillende interim juffen!

5/6e LEERJAAR - CAROLINE

In de klas leggen we de hand aan de laatste werkstukjes die volgende week voorgesteld zullen worden .  De kinderen 
schrijven een 8-tal tekstjes over een onderwerp, zoeken er illustraties bij, sommigen maken een powerpoint en alles 
wordt in een boekje gebundeld.
Het beest voor het feest krijgt ook volop vorm o.l.v. Dominique. Het krijgt een metalen frame en er zal gewerkt worden 
met isolatieschuim. Benieuwd wat het wordt. Te zien op het schoolfeest!

De kinderen van het 6e maken daarnaast ook een werkje rond zichzelf. Daarin zit een stukje CV (alles over zichzelf: 
interesse, hoe zie ik er uit, talenten,  schoolkeuze, keuze beroep,...), tekstjes over verleden in Klimop, over bezoek aan 
een middelbare school, beroependag en over zichzelf in de toekomst (over 15 jaar). Daarover meer op het eindforum 
van vrijdag 27 juni om 11u. 

12 jarigen - CAROLINE & LARS

De 12-jarigen zijn deze week op kamp geweest. De bestemming en opdracht was geheim maar ondertussen is de 
missie hopelijk al geslaagd. Op dinsdag hoorden ze een verhaal en kregen ze een opdracht om de drie verloren bollen 
van het Atomium terug te vinden. Daarvoor moesten ze een tocht door Brussel ondernemen en aan de hand van tips de 
bollen zoeken. Die moesten ze dan afgeven aan een architect die ze zal gebruiken om het Atomium verder af te werken. 
Tussendoor konden ze nog klimmen, speleo doen, boksen, naar de hammam, het rioolmuseum en Coudenberg 
bezoeken, shoppen in de Brabantstraat en op het Vossenplein, verbroederen met Brusselse kinderen van de school van 
Tomas en van de jeugdwerking van Molenbeek. Slapen doen ze in de Waterman (een Brussels jeugdcentrum, ook in 
Molenbeek). Vrijdagavond volgt dan hun 12-jarigenfeest met de ouders,  5e leerjaar en 1e middelbaar in Klimop.



KLIMOP-ZWAAIT UIT...

Binnenkort zwaaien we zowel Greet (juf eerste kleuter) als Tine (secretariaat) uit!  

Voor Greet is dit een bewuste keuze; ze richtte als begrafenisonderneemster haar eigen zaak ‘Doodgewoon…een 
andere uitvaart’ op.  Ze startte ooit als vrijwillige kleuterleidster in Klimop toen we nog in St.Michiels school hielden.  
We ontdekten op die manier hoe fijn ze omgaat met kleuters, hoe ze als collega is en wat ze Klimop nog allemaal te 
bieden had.  Wie zal nu naar het coteam gaan als teamlid, wie brengt nu lekkere taart mee op het team, wie is het 
luisterende oor.... ?   Bedankt Greet voor de vele jaren inzet !  We zullen dit op de gepaste tijd en plaats met jou 
vieren ;-)  We hopen je nog dikwijls terug te zien!

Voor Tine is het uitzwaaien als Klimop-werknemer een onverwachte beslissing.  Na het langdurig ziek zijn werd ze 
eind april ongewild vervroegd op pensioen gesteld.  We hopen dan ook dat Tine weldra een nieuwe uitdaging mag 
vinden.  Misschien is dit wel in de creatieve richting, want dit is haar grote passie.

Toen ze in  (1992) als ouder in Klimop begon toonde ze op dit vlak een uitzonderlijk talent: zowel  het adresboekje, de 
kalender, het tijdschriftje (knipoog) als affiches werden door haar ontworpen.  We namen haar in dienst als 
secretaresse en ook daar zette ze de puntjes op de ‘i’.  Toen de school in de beginjaren op zoek was naar extra 
kapitaal voor het inrichten van het gebouw te St.Andries, wist ze iedereen te overtuigen van het feit dat een 
schoolfeest met kunstenaars, muziek en literatuur erbij een echte financiële trekpleister zou betekenen.  Ze was het 
grote brein en de drijfkracht achter het concept van ‘De Nacht’ zoals we het vele jaren gekend hebben.  Tine heeft 
zich hiervoor en voor vele andere zaken vrijwillig ingezet.  We willen haar dan ook hartelijk danken!  Gelukkig zijn 
Sammy en Aysha nog steeds bij ons op school zodat we haar nog vele keren tegen het lijf zullen lopen! Tot op de 
koffie Tine !

Met de op pensioenstelling van Tine moest de beheerraad op zoek naar een vervangster.  Conny (ex-klimopouder), 
die deze taak al geruime tijd op zich nam, werd dan ook officieel in dienst genomen.



KLIMOP-RECEPTEN
Naar aanleiding van de veggie-kookstand op de Opentuinendag jl. en op vele verzoek vinden jullie 
hieronder een aantal recepten.

Erwtenspread met munt/wasabi en geroosterde amandelschilfers: 

Ingrediënten 

erwten (diepvries of 
vers)
groentebouillon
verse munt (optioneel)
wasabi (optioneel)
amandelschilfers
Bereidingswijze

1. Kook de erwtjes gaar in een beetje groentebouillon, giet af en mix ze fijn tot een spread.
2. Wie van pittig houdt kan een handvol muntblaadjes of een beetje wasabi mee mixen.
3. Rooster de amandelschilfers even in een pan zonder vetstof.
4. Strooi over je boterham.

Hummus:
Ingrediënten

kikkererwten
tahine-pasta (optioneel)
look
peterselie
citroen
yoghurt 
peper/zout

Bereidingswijze

1. Mix de kikkererwten met de tahinepasta, de look en de peterselie. 
2. Voeg yoghurt toe om het geheel smeuïger en frisser te maken. 
3. Voeg eventueel ook wat citroensap toe.

Tempeh-mix:
Ingrediënten

gerookte tempeh (te verkrijgen in natuurwinkels of bio-supermarkt)
wortelen
peterselie
veganaise 

Bereidingswijze

1. Rasp de gerookte tempeh en de wortelen tot je de gewenste hoeveelheid hebt.
2. Voeg peterselie en veganaise* toe en meng alles goed onder.
3. Voeg eventueel ook wat citroensap toe.

* voor de veganaise: 1 dl soyamelk, 1 lepel graantjesmosterd, azijn, peper en zout mixen met 2 tot 3 dl arachideolie. 



KLIMOP-WK VOETBAL



KLIMOP-BEESTIG!



16/06 - EXTRA VRIJE DAG in Klimop ! 
            Klasoverleg groep Lars
            Klasoverleg groep Caroline

17/06 - Zwemmen kleuter en 1e verdieping
            Voetbal België-Algerije op groot scherm, 18 uur

19/06 - Sport groep 5/6 Caroline

20/06 - Poppenkast kleuter

21/06 - KLIMOPFEEST: BEESTIG ! vanaf 13.30 uur

23/06 - Individuele Gesprekken t/m 26/06

24/06 - Extra CLB onderzoek

26/06 - Afscheidsreceptie Klimop, 20.00 uur

27/06 - Laatste schooldag (ochtend)
             Afscheid 6e ljr & Forum , 11-12 uur
             Teamvergadering 13-18 uur

29/06 - Laatste WERKDAG in Klimop ! 10-17 uur

30/06 - Geen school - VAKANTIE !
             RvB Klimop, 20 uur

22/08 - Evaluatie Coteam, 18 uur

KLIMOPKALENDER


