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BLIKVANGERS
Isolde et les Bens
Axenroos

Blind

Uitgestorven

Fietsatelier

Célestin Freinet aan het woord:
“Je bent wel groter en ouder maar daarom nog niet 



KLIMOPNIEUWS
• Zaterdag 8 november is er terug een werkdag in Klimop. Met vereende krachten kan er veel 
gedaan worden! Dus, iedereen is welkom. We starten om 10 uur. Schrijf het nu al in je agenda!

•  In samenwerking met de gemeente Oostkamp organiseert werkgroep Feest zaterdag 25 oktober 
een optreden van “Isolde et les Bens”. Kaarten kun je nog altijd bestellen via nele@klimop.info, 
12 euro per stuk. Klik hier voor een youtube filmpje.

•  De bladeren vallen, de herfst staat voor de deur, de eerste begrotingsvoorstellen voor 2015 van 
de diverse werkgroepen druppelen binnen. Eind november moet de definitieve begroting klaar zijn 
om te kunnen presenteren op de Algemene Vergadering in december. 

•  Doordat Kris Janssens nu in de rvb van FOPEM zit komt de plaats vrij als gemandateerde van de 
ouders in FOPEM & SOM. Kris, bedankt voor al die ‘dienstjaren’ ! Als er iemand interesse heeft om 
als Klimopouder de school te vertegenwoordigen of wil je meer info, neem dan contact op met klaas 
via klaas@klimop.info Meer informatie over Fopem en SOM vind je op deze pagina van onze website.

•  Een onveilige situatie te melden? Gebruik ons online invulformulier. Klik hier. Lukt dit niet dan kun 
je dit ook doorgeven aan het secretariaat in de Schapenstal. Werkgroep Preventie volgt dit verder 
op. Bedankt alvast om mee te helpen aan een veiliger Klimop!

•  Eind deze week krijgen jullie terug een mail om eventuele wijzigingen voor de maaltijden en 
soep door te geven voor de komende periode tot aan de kerstvakantie. Loopt er al een bestelling en 
verandert er niets, dan moet je niets invullen. Deze bestelling loop dan automatisch door. Hou je 
mailbox in de gaten!

•  Het nieuwe Klimopadresboekje is al weer twee weken oud. Toch even een paar correcties 
meegeven: juist mailadres van Tania Beirens (mama van Menno Bertens) is 
tania.beirens1@gmail.com . Het telefoonnummer van de mama van Staf Claeys (Lies Raes) moet 
zijn 0476/50 88 53

•  De rvb van Klimop is bezig om een kleine enquête op te stellen in functie van het vervolg van de 
avond rond de vrijwillige ouderbijdrage. Binnenkort mag je hem in je mailbox vinden. Op deze 
manier wil de rvb nog meer in detail een aantal zaken bekijken en daar haar volgende stappen op 
baseren.

•  Voor het herfstforum eind deze week is de organiserende klas van Caroline op zoek naar (veel!) 
bakbloem, mais, hooi,.....om het blotevoetenparcours te plaveien! Materiaal mag in de klas van 
Caroline (4/5 ljr - 2e verdieping) afgegeven worden.

•  Om 16 uur verlaten alle Klimoppers het kasteel en kan Hilde aan het onderhoud van de trappen 
beginnen. Maar al te vaak merken we dat er kinderen (en ouders) zijn die iets ‘vergeten‘ zijn en 
alsnog terug het kasteel in gaan met terug vuile trappen als gevolg.... Uit respect voor het werk 
van Hilde en voor een proper gebouw willen we toch iedereen vragen om dit niet meer te doen. De 
leerkrachten zullen de kinderen mobiliseren om alles direct mee te nemen naar beneden. Bedankt 
voor jullie medewerking!

•  Moet je naar de keuken tijdens de lestijden? Neem dan de buitendeur (Arena kant) en ga via de 
achterdeur van de keuken binnen. Zo worden de 2e kleuters niet gestoord tijdens hun activiteiten!

•  Klaar met poetsen? Linksboven-binnenkant arenadeur is de “alles-uit-knop”. Alle verlichting is dan 
uit! Zo werken we allemaal een beetje mee om het elektriciteitsverbruik te verminderen in Klimop!     
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KLASNIEUWS - KLEUTER
PEUTER - KELLY & HEIDI

De peuters zijn in de ban van de herfst... Daar valt onder: paddestoelen bekijken maar ook helpen harken 
met de jongens van Henk (jong geleerd is oud gedaan). Omdat er in het keukenhoekje stapels fictieve 
pannenkoeken gebakken werden, trok Kelly een schort aan en begon het echte werk. Mmmm, zo'n echte 
pannenkoek smaakt toch net iets beter! De peuters hebben ook al een uitstapje achter de rug: ze gingen 
ponyrijden bij Doutzen thuis, een belevenis. En hoewel het moeilijk is om met de kleintjes projecten op te 
bouwen zijn ze nu toch wel erg geïnteresseerd in de dierenarts. Benieuwd wat dat wordt...

1e KLEUTER - JOKE

In de eerste kleuterklas hadden ze de eer een nieuw kindje te verwelkomen: Leonie. Of een extra meisje wat 
meer evenwicht in de genderschaal kan brengen, is nog maar de vraag want wat is het eerste project van de 
eerste kleuters? Juist ja, auto's! Nadat ze van elkaar alle exemplaren gekeurd hebben, is het tijd om de auto 
van Heidi erbij te halen. De motorkap ging open, olie werd gecontroleerd en sommigen gingen op de grond 
liggen om het onderste koetswerk eens grondig te bekijken. En laat de opa van Staf nu net een garage 
hebben, allen daarheen! Intussen wordt er onder de neus van deze kleuters een nieuw fietspad aangelegd op 
straat en kunnen ze alles live volgen vanop de eerste rij. Verveling staat niet in hun woordenboek...

2e KLEUTER - BIE & ELIANE

Ook bij de 2de kleuters worden de wegenwerken op de voet gevolgd, al is de natuur bij hen nooit ver weg. En 
al zeker niet als er zo'n mooi herfstzonnetje schijnt en er een poel in de buurt is! Padden, kikkers, vissen en 
salamanders worden gretig opgeschept, onder de loep 
genomen en daarna weer lekker vrij gelaten in het water. 
In de kring had Mauri een monster mee, samen met nog 
andere popjes was dat de aanleiding voor een lang 
verhaal door de kleuters verzonnen. Al snel hadden ze 
een hele familie stokpoppen die nu figureren in hun 
zelfgemaakte poppenkast. Zelfs de decors worden 
door onze kleine dramaturgen ontworpen...

3e KLEUTER - GRIET

De derde kleuters mixen dapper verder met hun vrienden 
van het eerste leerjaar tijdens de mixtijd, en dat gaat 
zeer goed! Hun project over circus werd stilletjes 
afgerond want er diende zich reeds een ander interessant 
onderwerp aan. Géraud kreeg een stukje organisch 
materiaal in zijn oog en kon bijna niets meer zien. En dat 
deed hen nadenken over blind zijn... Hoe kan je dan 
spelen? En eten? En een glas water inschenken? Tijd om 
er een deskundige bij te halen: Karen, de mama van 
Kobe, werkt met blinde kinderen en kwam het hen 
allemaal uitleggen met de nodige attributen. Het project 
liep zelfs verder tijdens het klasoverleg voor de ouders 
want ook daar werd geblinddoekt één en ander tot een 
goed einde gebracht...



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR - JOKE
Van de politie naar de onderwaterwereld. Een kleine stap.
Het begon allemaal toen er iemand over snorkelen begon. De volgende dag kwam er iemand aanzetten met 
onderwaterhockey. Een nieuw project kon van start gaan. Alles, maar dan ook alles wat met onderwater te 

maken heeft kan. Planten, dieren, koralen, gezonken 
boten, onderwatersporten, … Ze willen zich helemaal 
inleven, zelfs zo ver dat ze graag de klas onder water 
willen zetten. Niet letterlijk natuurlijk. Maar zou het niet 
fijn zijn om even in een aquarium te kunnen leren. 
Daarom deze OPROEP: Wie kan ons aan attributen 
helpen? Netten, vislijnen, schelpen, nepvissen, peddels, 
scheepswrakken . Alles is welkom.
Naast dat vele spetter en geblub maken ze ook nog tijd 
vrij om bezig te zijn met letters. Opmerkzaam als ze zijn 
zei er iemand dat ze de letter R nog niet kenden. En net 
die gebruiken we zoveel! Met behulp van het schrijfversje 
”de rilling loopt over mijn rug” gingen ze aan de slag met 
de ’r’. Naast letters namen ze ook de cijfers van 0 tot 5 
onder de loep. Hoe schrijf je ze juist? Hoe krijg je ze 
netjes op papier? Wat zijn die happers tussen de cijfers? 
Ah ja, groter en kleiner.
En verder ook hier druk in de weer samen met het 6de 
met onderzoekskaarten. Wie vond de tijd uit? De eerste 
kleren wanneer waren die er? … MIXtijd met het 
3dekleuter. Samen de dieren van de axenroos verkennen. 
Heel wat leuke verschillende activiteiten rond de leeuw, de 
schildpad, de havik, de uil en de bever. Ja, want de dieren 
van de axenroos hebben allemaal hun eigen manier van 
doen, hebben allemaal hun eigen karaktertrekjes. Het ene 

dier neemt graag de leiding, het andere volgt graag. Het 
ene dier helpt graag en nog een ander geniet ontzettend van verwennerijen. Als we ze eenmaal kennen 
kunnen we ons beter verplaatsen in hoe iemand anders zich voelt of is. Dus als je eens een leeuw ziet lopen 
of een havik ziet vliegen. Schrik dan niet!

2/3e LEERJAAR - LARS

Hier hebben we al een pak onderzoekskaarten verzameld over bedreigde en uitgestorven diersoorten. 
Wat dacht je van de uitgestorvenen: dodo, steller-zeekoe, brachiosaurus, breedkopkangoeroerat. Of de 
bedreigde: sneeuwhaas, dwergnijlpaard, grote langoorbuidelrat, gouden kikker...
We vissen uit hoe het komt dat sommige dieren er niet meer zijn en andere bedreigd worden.
Na het horen van die stille wildernis bij Lowie besloten ze ook bij Lars wat meer te leren over de axendieren. 
Hier hebben ze dagtaken. Zo neemt ieder groepje de rol op van een axendier. Zo zijn ze de ene dag havik, de 
andere dag leeuw. Ze zijn zo intenser bezig. Ze verwoorden, passen hun rol als dier toe gedurende 
verschillende momenten van de dag.
Terwijl ze met het 2de leerjaar beginnen met rekenen met de brug, gaan ze in het 3de leerjaar aan de slag 
met de ramen. Om de ventilatie te optimaliseren in ons kasteel is er een externe partner een plan aan het 
uitwerken. Voor dat plan heeft die persoon alle glasmaten nodig van alle verdiepen. Weer een mooi moment 
om bezig te zijn met bewoordingen (Wat is het verschil tussen glasmaat en raammaat?) en met heel wat 
meetkunde kennis.



KLASNIEUWS - LAGER

2/3e LEERJAAR - LOWIE

Vorige week kwamen ze terug met beide voeten op de 
grond vanuit de ruimte. Dit deden ze met een 
projectvoorstelling. Daarin werden alle werkstukken 
gebundeld tot één geheel. Zo werd je door Mia de 
astronaut meegenomen naar het ruimteveer. Daar kreeg 
je deskundige uitleg van Len en Lyam over hoe ze zoiets 
de ruimte inkrijgen. Eenmaal in de ruimte aangekomen 
verraste Céline en Jeanne je met een poppenkast over het 
zonne- en sterrenstelsel. Na die tocht kwam je in de 
tentoonstelling waar je alle werkstukjes nog eens kon 
bewonderen.
Axendieren, Axenland. Overal hoor, voel en zie je wel 
iets. Bij Lowie kennen ze via een axen-ganzenbord al alle 
10 de dieren. Zo leren ze wat de kenmerken zijn en hoe 
ze zich kunnen gedragen en verwoorden tegen de anderen 
om hen heen. Iedere dag krijgen ze een rol van een dier 
toegewezen. Zo worden ze bewust dat eens bever zijn 
best wel aangenaam kan zijn of dat je als havik ook nuttig 
kan zijn om bv de stilte te kunnen bewaren in de klas. 
Ook met stippestappen gaan ze op weg. Dit is al de 
eerste stap in leren leren. Aan de hand van leuke 
verhalen, activiteiten en tips leren ze waar om het 
belangrijk is om soms even stil te zitten en stil te zijn. En 
waarom is het nodig om soms even halt te houden?

4e/5e LEERJAAR - CAROLINE

Hmmm, zou dat lukken een kring in het Frans? Ja hoor, bij Caroline zijn ze alvast gestart. Zo bereiden er 
een aantal kinderen een verhaal voor in het Frans en vertellen die dan aan de anderen. Wie weet kunnen ze 
op het einde van het jaar een volledige kring verfransen.
Ook nog in de ronde heel wat actua. Ebola, het afschakelplan. Ze pikken wat op die kinderen. Naast de 
vele boekbesprekingen duikt er hier en daar ook wel eens een filmbespreking op. Een leuke manier om eens 
op een andere manier naar een film te kijken.
Voor de schrijfwedstrijd van het Davidsfons zijn ze een tekst aan het schrijven rond sport. Benieuwd wat het 
zal worden en of er misschien een prijs aan vast zal hangen.
Volgende week is er herfstforum. De klas van Caroline zal deze verzorgen.  De voorbereidingen zijn van start 
gegaan. Ik kan alvast jullie een tip geven want Isabel, de mama van Lomme kwam in de klas voor een les 
voetmassage.
Al twee maandagen is Stijn in de klas. Stijn is stagiair. Nog één maandag en dan neemt hij na de vakantie 
een week deze ENTHOUSIASTE bende over. GOGOGO !!!



KLASNIEUWS - LAGER

4e/5e LEERJAAR - NELE

In de serre is er flink wat opgeruimd. Nu kunnen we toch al met enige trots spreken over een atelierruimte. 
Zo is er al een fietsatelier ingericht. De ruimte wordt ook al gebruikt om creatief bezig te kunnen zijn onder 
toezicht van Nele. Zo werken ze verkeersborden uit, zijn ze kaarsen aan het maken, herstellen ze fietsen en 
pimpen de daarbij horende fietshelmen op. Om wat orde te houden zijn ze ook bezig met het maken van een 
organel plakkaat waar de klimop-fietsen mogen vertoeven. Na die hele klus en alle interessante dingen die ze 
zijn tegen gekomen door aan fietsen te sleutelen zijn ze eens op bezoek geweest naar Fietspunt in Sint-
Andries. Daar bezochten ze het atelier en leerden ze van een pro hoe je fietsen leert te herstellen. En wie 
weet krijgt dit project fietsen waarschijnlijk volgende week een meerdaags vervolg…
Naast de vele technische vaardigheden ook heel wat actua. De Berlijnse muur, ebola, heel wat voetbal maar 
ook heel wat kennis en interesse over paardrijden, de IS en de aanslag in Nederland. Over dat laatste kwam 
een diep gesprek. Wat met kinderen die iets enorm fout doen. Hoe ga je er mee om? Hoe worden ze gestraft?
En ook hier heel wat inspiratie voor (ooit zelf klimopper) Tieu, de stagiair die na de vakantie verder gaat met 
deze fijne groep.

6e LEERJAAR - SOFIE

Wat doe je met kinderen die graag „the voice” willen 
organiseren in de klas? Hen uitdagen. Waarom zou je dat 
doen? Welke meerwaarde heeft dit aan de groep? Welke 
doelen bereik je daarmee? Zo gingen ze aan de slag om 
Sofie te voertuigen om mee te stappen in hun 
denkwereld. 
Zelfkennis, zelfvertrouwen, Engels leren, werken aan je 
articulatie, voor een klas durven zingen. Reden genoeg 
om ermee te starten. Na een goed uit de kluiten 
gewassen draaiboek zijn de repetities begonnen. Naast 
het zangwerk werken ze nog om de 14 dagen samen met 
de kinderen van het 1ste aan hun 
onderzoekskaarten. Hoe kan je een lamp doen 
branden? Hoe lopen de lijnen  van het speelveld bij basket 
en waarvoor dienen ze? Dit laatste kunnen ze mooi samen 
uitwerken want de klas van Joke en Sofie gaan samen 
sporten.
In de vorige flash vertelden we jullie al dat er heel wat 
sollicitaties op het programma staan waar de kinderen 
hun talenten aan elkaar tonen. Deze week liet Emilie een 
knap staaltje zien van ritmiek. Ze ging aan de slag met de 
cup song maar dan met 4 bekers. Ze bedacht een partituur en liet de ganse klas haar kunnen zien.
Ze hebben zich ook de afgelopen weken verdiept in het verhaal van de ark. Adhv de afmetingen die in de 
bijbel staan maakten ze een schematische maquette. Daarvoor hadden ze breuken nodig, moesten ze de 
oppervlakte berekenen en ervaarden ze de ontwikkeling van de balk. Daaruit kwamen ook een heleboel 
teksten met als uitgangspunt: Wat als je zelf de opdracht krijgt van God om een ark te bouwen. Hoe pak je 
het aan? Wie neem je mee? En terug daaruit leerden we hoe je een tekst expressief kan brengen. In het open 
verdiep gingen we met de klassen 4, 5 en 6 aan de slag daar rond.



EVEN JE AANDACHT VOOR
Woensdag komt het denkgroepje rond pestpreventie opnieuw samen.  Vorig schooljaar ging deze groep 
aan de slag met informatie over hoe Klimop reeds aan pestpreventie werkt. De ouders konden hierbij hun 
bedenkingen of ervaringen uitten.
Meer informatie delen met iedereen, om te beginnen de rubrieken uit het blauwe boekje, is alvast een 
voorstel dat daaruit voorspruit. Afspraken zijn daardoor voor iedereen duidelijker zodat we SAMEN bouwen 
aan een betere schoolomgeving. Verdere actiepunten voor dit schooljaar zullen nu uitgedacht worden en 
zeker en vast met jullie gedeeld worden.

De nieuwe rubriek:

We werpen een blik in  HET BLAUWE BOEKJE VAN KLIMOP.

Wat in dit boekje staat beschouwen wij als ‘de regels van onze school’.  Die komen tot stand door overleg 
in de schoolraad.  Punten worden ingebracht vanuit de klasraad en het pedagogisch team. In deze flash lees 
je de rubriek :

ALLES OVER KLEDINGSTUKKEN

• We hangen onze jassen of truien aan de kapstok in het poortgebouw.
• Kinderen van 2e en 3e graad mogen zelf kiezen of ze een jas aantrekken. Voor de kleuters en de 1e 

graad beslissen de begeleiders of toezichthouders. Kinderen van 2e en 3e graad trekken toch een jas aan 
als een begeleider dit vraagt omdat het slecht weer is.

• Er wordt niet opnieuw naar boven gegaan om jassen of truien te halen; kinderen en leerkrachten 
moeten hier vooraf over nadenken. 

• Tijdens de ‘warme dagen’ houden we steeds een T-shirt aan om zonnebrand te vermijden. Ook bij het 
spelen van waterspelletjes houden we onze T-shirt aan. De leerkracht kan beslissen om buiten de 
speeltijden de T-shirts uit te doen indien de kinderen voldoende ingesmeerd zijn tegen zonnebrand.

KLASBLOGS & LINKEN

•  Een aantal klassen houden een blog bij. Klik op de onderstaande linken:

 1e kleuterklas 2e kleuterklas groep Lars     groep Caroline

•  Een handige pagina op de Klimopsite is die van ‘veelgebruikte documenten’. Afwezigheidsbriefjes, 
infomap, laatste poetslijst,.... Nieuwsgierig? Klik hier!

•  Meezijn met de online-Klimopdata-kalender? Klik hier. Maak een snelkoppeling van deze pagina op je 
computer; moet je niet meer zoeken naar de juiste link en altijd bij de hand!
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KLIMOP - EXTRA
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20/10 - Individuele gesprekken t/m 23 oktober 
21/10 - Zwemmen 2e kleuter en 1e verdieping
22/10 - Denkgroep pestpreventie - 20.00 u
23/10 - Sport Caroline
24/10 - HERFSTFORUM - Iedereen is welkom - start 14.00 u
25/10 - HERFSTVAKANTIE t/m 2 november
25/10 - Isolde et les Bens - 2015 u - OostCampus 
03/11 - Zwemmen 2e verdieping 
            Coteam - 20.00 u
04/11 - Zwemmen 1e verdieping en 2e kleuter
            Vergadering werkgroep PR - 20.15 u
05/11 - Vergadering werkgroep Feest - 20.30 u
06/11 - Sport groep Caroline
07/11 - Kleuter: poppenkast
            Mini-forum 1e verdieping 14.30 u
08/11 - WERKDAG in KLIMOP - vanaf 10.00 u  
10/11 - EXTRA VRIJE DAG
11/11 - VRIJDE DAG : Wapenstilstand
12/11 - Sport groep Sofie en Joke
            Unihockey 3e en 4e ljr - Ruddervoorde - 13.30 u
13/11 - Sport groep Nele
14/11 - Kleuterforum
17/11 - Zwemmen 2e verdieping
            Rvb Klimop - 20.00 u
18/11 - Zwemmen 2e kleuter en 1e verdieping                

KLIMOPKALENDER


