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BLIKVANGERS
Vruchten van het land
Kamishibai
Seksuele opvoeding
Kwaliteiten

Célestin Freinet aan het woord:
“De kinderen en jij zijn uit hetzelfde hout gesneden.” 
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KLIMOPNIEUWS
• Het nieuwe schooljaar is alweer goed begonnen: enthousiaste kinderen, creatieve leerkrachten, 
opstartende werkgroepen, een vernieuwde Flashredactie (Marieke en Els & Klaas), startende 
onwennig rondlopende peuters, verwerking van bergen papieren in het secretariaat,...kortom, we 
zijn er van overtuigd dat dit terug een wervelend schooljaar zal worden!

•  De data voor het nieuwe schooljaar tot aan de herfstvakantie vind je nu al online. Maak een 
snelkoppeling op je computer zodat je niet meer moeten zoeken! Deze online-kalender wordt 
binnenkort door Pauline verder voor de rest van het jaar nog aangevuld. De papieren versie volgt 
binnen zeer afzienbare tijd.

•  De correcties van eventuele familiale wijzigingen zijn bijna verwerkt binnen onze 
schooladministratie. Tijd dus om straks het nieuwe Klimop adresboekje op te maken.

•  Vanaf woensdag 24 september zijn de postvakjes in het poortgebouw terug in gebruik! Nog even 
voor alle duidelijkheid: alleen voor Klimopaangelegenheden, dus niet voor reclamedoeleinden 
allerhande !

•  Ivo bedankt voor de jaren begeleiding van de schoolraad ! Een boeiend stukje democratische 
werking in Klimop die nu overgenomen gaat worden door Els/Christel. Zie voor een filmpje over de 
schoolraad op onze website: klik hier. 

•  De werken aan de Fabiolalaan naderen hun einde...nog een beetje geduld!

•  Het eerste schooloverleg op 11 september jl. over de vrijwillige ouderbijdrage met als titel 
“Afschaffen of verdubbelen” bracht het nodige volk op de been! Na duiding (teruglopen van het 
aantal betalende ouders) door Kaatje (ex-klimopouder en rvb-lid) en Hugo Wannes (breder kader, 
alternatieve mogelijkheden) mondde dit in de tweede helft van de avond uit in een boeiende 
discussie met alle aanwezigen. De rvb van Klimop (en van de Vriendenkring) neemt alle 
opmerkingen mee om op de eerst volgende vergadering een stappenplan uit te schrijven. Jullie 
zullen er zeker meer over horen.

•  Fopem en Som, onze federatie en scholengemeenschap zijn ook terug uit de startblokken met een 
ambitieus-organisatorisch plan voor de toekomst. Na de slechte periode die achter de rug is zijn er 
diverse werkgroepen met elk een deeltaak: uitwerken van een financieel beleid, idem voor vzw 
administratie, bepalen van statuten voor de kernmedewerkers, uitwerken ict-beleid, invulling van de 
coördinatoren vergaderingen, uitwerken van een beleidsplan 2015-2020, .....enz.

•  Stijn Deblieck (papa van Axany en Emme-Lynn) zal vanaf 1 januari ’15 de ICT-opdracht op zich 
nemen in Klimop. Nu alvast een welgemeende welkom!

•Hallo, ik ben Sofie Demeyer. Ik zit in het 6de leerjaar bij Sofie. Ik ben samen met Els de kookhoek 
op het 2de verdiep aan het inventariseren. We merken dat we nog spullen tekort hebben. Heeft u 
misschien nog dingen die je niet meer nodig hebt? Dit hebben we nog nodig: een maatbeker van 1 
liter - een gewone taartvorm - een digitale weegschaal - 2 houten lepels - een lange spatel - een 
schepper - een pollepel - een blikopener en een schuimspaan. Let op!! Stuur voor je dingen komt 
brengen een mailtje naar els@klimop.info anders zitten we misschien met 20 houten lepels en dat is 
nu ook weer niet nodig. Alvast bedankt. Sofie.

•  Donderdag 2 oktober komen er collega’s van de Zevensprong uit Leuven een dagje meedraaien in 
Klimop. 

http://klimop.jimdo.com/online-kalender/
http://klimop.jimdo.com/online-kalender/
http://klimop.jimdo.com/freinetpedagogiek/freinettechnieken/schoolraad/
http://klimop.jimdo.com/freinetpedagogiek/freinettechnieken/schoolraad/
http://klimop.jimdo.com/fopem-som-oko/
http://klimop.jimdo.com/fopem-som-oko/
mailto:els@info.klimop
mailto:els@info.klimop


KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI

De peuters hebben al veel tijd gestoken in leren kennen: elkaar, Kelly, Heidi en vooral het domein. Te 
beginnen bij hun eigen beschutte plekje, spannend! Op ontdekkingstocht vonden ze appelbomen en 
dat bracht hen ertoe om appelmoes te maken met de gevonden appels, mmm... Verder ging het al 
veel over de boerderij: welke dieren heb je daar? En zo zit hun eerste uitstap naar de kinderboerderij 
er al op...

1e KLEUTER - JOKE

De kleinste kleuters zijn alvast goed gestart, het heerlijke weertje van de afgelopen weken heeft daar 
misschien ook iets mee te maken? Ze kunnen fietsen, buiten spelen, kortom "het kasteel" waar ze 
nu ook deel van uitmaken zijn ze volop aan het ontdekken! De interessesfeer van deze groep is met 
hun nieuwe locatie echter nog niet veranderd: alles waar een wiel onderzit blijft tot nu toe een hit!

2e KLEUTER - BIE & ELIANE

Ook de 2de kleuters zijn al aan de slag gegaan met de oogst van het schooldomein, ze maakten 
heerlijke soep! Suuz kwam met het verhaal dat er een nieuwe vloer gelegd werd in hun huis. Mmm, 
interessant: hoe maak je eigenlijk een nieuwe vloer? En wat heb je daarvoor nodig? Meteen het 
moment om zelf aan de slag te gaan: werkmannen werden geobserveerd, werkspullen meegebracht 
naar de klas en zelfs hun eigen vloer in de kring werd 
herlegd! De bakstenen die Eliane meebracht liggen 
nu klaar om gemetst te worden...

3e KLEUTER - GRIET

De klas van Griet nam - hoe kan het ook anders? - 
een wervelende start. Voor het eerst met de bus mee 
naar zee, wauw! Seppe, de klaspop, werd 
geïntroduceerd en begeleidt mee de 
kringgesprekken. En dat zorgt voor de nodige 
hilariteit! Verder komen heel wat vruchten "van het 
land" de klas binnen. Er werd al soep gemaakt van 
pompoenen (en de soep was zoet). Jane bracht een 
reuze appel mee uit haar tuin die de kleuters gingen 
wegen op de markt: 680 gr woog het ding! Verder is 
er "het (vinyl) plaatje van de week" waar op gedanst 
wordt en loert er een project over circus om de hoek. 
Wordt vervolgd...



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR - JOKE
Ben je iets verloren? Of heb je iets verdachts opgemerkt? Dan raad ik je aan om eens je licht op te 
steken bij de jongens en meisjes van het 1ste leerjaar. Zij verdiepen zich in echt politiewerk. Ze 
weten al alles over vingerafdrukken, want ze vonden er toch een hele hoop in hun klas. Ook hun 
kennis van allerhande vreemde sporen wordt aangescherpt. Toch blijven ze nog zitten met heel wat 
vragen. Hoe is het leven in een gevangenis? Krijgen ze daar echt waar enkel water en brood? Hopelijk 
krijgen ze van de cipier antwoorden op die grote vragen en wie weet kunnen ze wel eens een cel 
bezoeken in het politiekantoor. Om zelf een brief te sturen is het nog wat vroeg. Maar de letters i-oo 
en b kunnen ze alvast lezen EN schrijven.

2/3e LEERJAAR - LARS
Hier zijn ze in ban van de ’butai’. Dit is Japans voor wat wij hier beter kennen als de kamishibai. De 
letterlijke vertaling is dan terug ‘papiervoorstelling’. Het papier verwijst naar het gebruik van 
afbeeldingen op papier. Ieder kind maakte 4 tekeningen en schreef daarbij zelf het verhaal. De 
vertelplaten werden creatief uitgewerkt. Het lijken wel kleine kunstige glasramen. Ook rond identiteit 
hebben ze gewerkt. Ze brachten elk een knuffel mee en schreven hun personaliteit uit in een schone 
schrijfoefening.
Ook verhaal Minoes passeerde de revue. Eerst het boek en daarna een stukje film.

2/3e LEERJAAR - LOWIE

Hier zweven ze ver boven de school uit tot in de 
ruimte. Een heleboel vragen zijn er op te lossen. 
Gelukkig bracht een bezoek aan Beisbroek al heel wat 
oplossing, maar ook nieuwe vragen. Door de grote 
telescoop ontdekten we de zon. We genoten van een 
fulldome-voorstelling over het zonnestelsel. We 
onderzochten onze talenten en koppelden die aan de 
sterrenhemel. Naast de ruimte dachten we ook eens 
na wat er vanbinnen in ons lichaam zit. Zonder eerst 
in boekjes de dingen op te zoeken maakten we een 
tekening van hoe wij denken dat het zou zijn 
daarbinnen. Nadien vergeleken we alles met wat we 
vonden in de boeken. Jaja, we deden het echt wel 
goed!



KLASNIEUWS - LAGER

4e/5e LEERJAAR - CAROLINE

Het jaar startte met korte onderzoekjes uit de ronde. Maar korte onderzoeksonderwerpen hebben 
soms wel net dat ietsje meer. Zo werd het onderzoekje rond 3D wereld een creatieve opdracht die 
de ganse klas uitdaagde in een heuse 3D-tekening. Ook het Frans kende een enthousiaste start waar 
ook hier het 4de gretig aan meewerkt. Er werden daarnaast ook nog heel wat teksten geschreven en 
hier en daar een gedicht over de liefde.En zoals dat weleens gaat, waaien er wel eens ideeën over. 
Ook bij Caroline vonden ze seksuele opvoeding best wel interessant. Er werden teksten geschreven 
en hier en daar een gedicht over de liefde. Ze maakten rond verschillende onderwerpen 
onderzoekskaarten die werden voorgesteld tijdens het open verdiep. Zo vulden ze de klas van Nele 
mooi aan en kregen de zesdes op hun beurt ook heel wat info mee.
Wat gebeurde er zoal nog op het wekelijks terugkerende open verdiep? De klastaken 
werden geëvalueerd. Iedere klas op het 2de verdiep stelt één persoon ter beschikking voor 
de verschillende verdiep- en klastaken. Van zorgen voor fruit tot soepverantwoordelijke en van vegen 

van de ruimtes tot zorgen dat de toiletten netjes zijn. Iedereen 
komt aan de beurt en start als stagiair. Als ze de taak goed 
hebben volbracht worden ze mentor. Zo schuiven ze door van 
taak tot taak tot ze alles met evenveel verantwoordelijkheid 
opnemen. Als dat niet gesmeerd zal lopen!

4e/5e LEERJAAR - NELE

Hier zijn we er stevig ingevlogen met een project over 
seksuele opvoeding.  Niet zo vanzelfsprekend bij 9 tot 11 
jarigen. Maar onderwerpen als sperma, condooms, het verschil 
tussen jongens en meisjes worden zonder gegiechel met open 
gesprekken en geen schaamte uitgewerkt. Om ons nog beter te 
informeren gingen we naar Gent naar de wereld van Kina. Daar 
hebben ze een zeer mooie tentoonstelling rond seksualiteit en 
relaties. Na hard en gedreven werken zijn de werkstukjes af en 
voorgesteld aan elkaar. Ook het verdiep kon er heel wat van 
opsteken.
Naast dit stukje stevigheid werd er ook gestart met Frans. Het 

4de doet met veel plezier mee. En of dit al niet genoeg is valt er hier en daar ook al een woordje 
Spaans.

6e LEERJAAR - SOFIE

Kwaliteiten zoeken van jezelf. Klinkt simpeler dan het is. Zeker als die kwaliteit die je van jezelf 
naar voor schuift ook in iets moet kunnen bijdragen voor de klas. Eenmaal gekozen en goedgekeurd 
door de klasgenoten gaan ze aan de slag om die ene opdracht uit te werken waarin ze tonen aan 
elkaar dat ze die kwaliteit waardig zijn. Na die sollicitatie gaan ze een verbintenis aan voor het ganse 
verdiep en voor het ganse jaar. Aan de hand van deze opdracht maken ze een achthoekige doos. Zelf 
nadenken hoe je er toe komt is een must. Zo leren ze de geheimen van meetkunde. Ook die 
dragen ze uit. Ze berekenden de straal van de toilet ruimte van het 1ste verdiep zodat er bij Joke - 1e 
ljr geen fouten gebeuren als er daar een nieuwe lavabo komt.



23/09 - Zwemmen 2e en 3e kleuter en 1e/2e/3e ljr
24/09 - Fietsworkshop 19.00 u
   	      Klasoverleg groep Nele 4/5e ljr
25/09 - Sport groep Caroline 4/5e ljr
28/09 - Straatvoetbal j/m 2e grd, Ruddervoorde 10.45 u
29/09 - Klasoverleg groep Caroline
30/09 - Sport groep Lars en Lowie
	     Klasoverleg 2e kleuter Bie & Eliane
01/10 - Sport groep Sofie en Joke
02/10 - Bezoek van collega’s uit de Zevensprong / Leuven
	      Sport groep Nele
	      Klasoverleg groep Lars en Lowie
03/10 - Groot forum
05/10 - Straatvoetbal j/m 2e ljr - Hertsberge 10.15 u
06/10 - Zwemmen 2e verdiep
	     Klasoverleg 3e kleuter Griet
07/10 - Zwemmen 1e verdiep
	     Klasoverleg 6e leerjaar Sofie
08/10 - Coteam - 20.00 uur
09/10 - Sport groep Caroline
10/10 - Poppenkast kleuter
	     Ateliers 1e verdieping
13/10 - Raad van Bestuur Klimop
     

KLIMOPKALENDER


