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BLIKVANGERS
Vampierenspel !
Koksmutsen

Correspondentievrienden

Célestin Freinet aan het woord:
“Aard en gedrag van een kind worden mede bepaald 
door zijn algehele lichamelijke en geestelijke 
gesteldheid” 



KLIMOPNIEUWS
•  Misschien heb je het al gezien, misschien ook niet. De arena kreeg een nieuwe vloer en het water loopt er nu 

weer onder! Na 2 volle dagen kwamen Mario, Kristof, Pieter, Guido, Mathias, Tom en Lowie tot dit mooie 
resultaat! Merci heren!

•   De snotneuzen zijn weer volop aanwezig; in sommige klassen vallen de leerlingen als vliegen... Bij deze, nog 
eens een dringende oproep om zieke kinderen thuis te laten ! In de eerste plaats in het belang van jouw kind. 
Een ziek kind heeft nood aan rust. Deze zorg en de nood aan comfort in een rustige thuissituatie kan de school 
niet bieden. Aan de ander kant willen we er over waken dat de school geen broeihaard wordt van allerhande 
besmettelijke ziekten. 

•  Aansluitend op bovenstaande mag de school geen medicatie toedienen. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties 
kan dit wel aanvaard worden: de leerling heeft een briefje bij zich waarin de ouders de medicatie benoemen, de 
indicatie vermelden en de dosis omschrijven. Op deze manier hopen wij, zowel voor jouw kind als voor de 
klasgenootjes, en gezonde schoolomgeving te kunnen waarborgen!

•  Hilde (opvang) doet een oproep voor (goeie) 2e hands autootjes die gebruikt kunnen worden in de opvang, bij 
regen en koud weer in de kelder.

•  Op de geplande provinciale stakingsdag op 1 december wordt er in Klimop niet gestaakt door het 
pedagogisch team.

•  Of er gestaakt wordt op de nationale stakingsdag op 15 december door het team is nog niet bekend. 
Aanstaande vrijdag, 28 november, wordt de knoop doorgehakt in de teamvergadering. In ieder geval zal er altijd 
opvang voorzien worden op school.

•  Sinterklaas heeft laten weten dat hij stipt om 8.45 uur, op vrijdag 5 december,  zal toekomen in Klimop! Wij 
vragen dan ook alle ouders om op tijd met hun kind op school te zijn! Bedankt, namens de hoofdpiet!

•  Werkgroep ondersteuning merkt op dat er een stok (verlengstuk) van de stofzuiger verdwenen is... Weet je hem 
liggen, geef dit dan door aan Anuschka, anuschka.pollet@gmail.com 

•  Hilde Crevits (minister van Onderwijs) gaf maandag 24/11 in Kortrijk haar eerste toelichting op haar plannen voor 
de komende vijf jaar. Dat er in het onderwijs bezuinigd gaat worden is wel duidelijk. Dit zal zeker invloed hebben 
op de kwaliteit van het onderwijs: werkingsmiddelen worden onvolledig geïndexeerd en verminderen (-2,24%; 
dit heeft dan uiteraard ook negatieve invloed op de middelen voor onze koepel FOPEM en scholengemeenschap), 
het percentage voor extra zgn. SES-lestijden wordt zeker voor één jaar bevroren, CLB’s krijgen minder middelen, 
overwegingen om vervangingen bij ziekte in te perken, schrappen van de nascholingsmiddelen voor directies en 
evaluatoren (wordt een realiteit vanaf 1 jan 2015 voor onze koepel FOPEM), besparing op omkadering,..... We zijn 
dan ook bijzonder voorzichtig met haar belofte om het basisonderwijs te ontzien.....

•  Durf jij? Aanstaande vrijdag..... het Vampierenspel in Klimop.... 20.30 uur..... Inschrijven kan nog via 
grietjanssens@gmail.com

•  Er beweegt nogal wat in de Freinetbeweging. Op de laatste Algemene Vergadering is er onder andere besloten 
om de naam te veranderen naar ‘Vereniging voor Freinetpedagogiek’ . Er werd ook een nieuw organigram 
gepresenteerd waarmee de samensmelting Nederland en Vlaanderen nog meer verankerd wordt. De laatste 
Freinetdag op 7 november in Enschede werd terug druk bezocht, ook door twee leerkrachten uit Klimop! Het 
thema was: ‘Freinet (h) erkent talent’ . Trouwens, interesse om het één en ander te lezen over Freinet? In Klimop 
hebben we diverse boeken liggen die uitgeleend kunnen worden. Kopen kan ook, we hebben er altijd een aantal 
op voorraad. Zie ook de volgende pagina van onze website: http://klimop.jimdo.com/freinetpedagogiek/
freinetboeken/
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KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI

Sinds de herfstvakantie zijn er 4 nieuwe kindjes bij en die stellen het prima! De werkbak met werkspullen die Gaston 
meebracht naar de klas, maakte indruk... Meteen werden in speeldeeg afdrukjes gemaakt van alle gereedschapsdingen. En 
bij al het geboor, gezaag, getimmer en geschroef hoort natuurlijk aangepaste muzikale begeleiding. Kelly leerde de kleine 
werkmannen en -vrouwen het liedje "Kling Klang". Door de vele zieken bevolken ze voor het ogenblik maar met een héél 
klein groepje de peuterklas.

1e KLEUTER - JOKE

In de klas van Joke ging het heel even over pinguïns en ijsberen, een projectje was al in de maak maar de aandacht van de 
kleintjes is nog moeilijk vast te houden. Geen nood: inspiratie genoeg! Zo had Lio op een dag een heel mooi ijsje op haar t-
shirt staan, mmmm dat wilden ze ook wel eens proeven. En dus bracht Joke fruit en yoghurt mee, en gingen ze aan de slag. 
Na enkele uurtjes diepvries hadden ze een perfect ijsje! En met een aardappel en een frietpot kan je ook interessante dingen 
maken, jawel het 1ste kleuter waande zich even in een frietkot! Diëten staat nog niet in hun woordenboek ;-)

2e KLEUTER - BIE & ELIANE

En ook daar is de kookkriebel aanwezig, de hele 2de kleuterklas lijkt wel één groot restaurant. Je ziet er gedekte tafels, 
voedingswaren uitgestald, koksmutsen die weg en weer rennen... In het diepst van hun gedachten zijn ze allemaal Sergio of 
Lien. Ook de ateliertjes waren een groot succes bij deze creatievelingen, verdeeld in kleine groepjes gingen ze bij een juf of 
een mama heel enthousiast aan de slag! En het resultaat mocht er zijn: alle soorten oranje creaties, en vooral veel vogeltjes. 
Maar dat heeft dan weer iets te maken met de 3de kleuterklas...

3e KLEUTER - GRIET

Oona ging in de herfstvakantie weg met de mobilhome. Dat 
wilden de andere kleuters ook wel eens, in een mobilhome rijden. 
En dus mocht Henk zijn stalen ros van stal halen en een toerke 
doen in Oostkamp! Verder leerden ze melkbrood bakken met de 
klas van Nele en een helpende hand van de mama van Aïsha. En 
Griet bracht een prachtig boek mee van Carl Cneud wat héél 
veel inspiratie opleverde voor het nakende kerstforum. We 
verklappen alvast dat het iets te maken heeft met een vogel in 
een gouden kooi, met alleen maar aan materiële dingen denken 
en geen vrienden hebben. Nadenken dus over wat we hebben en 
wat we geven... Boeiend toch, in pakjestijd? Jullie horen er 
binnenkort meer over!



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR - JOKE
Het onderwaterproject koos voor het ruime sop. Na een tentoonstelling voor de mama’s en de papa’s vol met foto’s, weetjes 
en informatie, opgeleukt met geknutselde vissen zijn ze terug boven water. 
En hoe!!? Zo hoog dat ze besloten hebben om de ruimte te ontdekken. Over het wat en hoe zijn ze nog met hun antennes 
aan het aftasten. Wordt die grote doos in de klas een raket? Zijn die ruimtewezens die ontstaan zijn wel te vertrouwen?
Geen idee, maar de spulletjes van thuis blijven aangroeien en prikkelen hun geest met heel wat ideeën en vragen om uit te 
knobbelen wat er daar zo ver boven hen afspeelt.
Misschien weten hun correspondentievrienden wel iets af van de ruimte. Een brief met heel wat nieuwe woorden is alvast 
vertrokken richting de Zevensprong in Leuven. Gelukkig voor Ariën hebben ze het zelfgemaakte cadeautje voor zijn nieuwe, 
kersverse baby zusje niet mee opgestuurd.

2/3e LEERJAAR - LARS

Ideeën genoeg in de klas om van start te gaan met een nieuw project. Dieren, sport, Afrika en de Savanne.
Het werd het verkennen van Afrika. Sport kunnen ze sowieso uitwerken in de sportlessen en rond dieren was er al hard 
gewerkt toen ze het hadden over de bedreigde diersoorten.
Om in de stemming te komen hangt er al een mega mooie kaart op in de klas. Een koffer rond Afrika is besteld en de ideeën 
stromen binnen. Zo willen ze wel eens weten hoe een dag van het leven van een kind in Afrika verloopt.
Ook willen ze een verscheidenheid aan activiteiten organiseren. Dansen, koken, muziek, kunst, klederdracht ….
Wie weet kennen jullie wel iemand die de kinderen kan helpen onderdompelen met Afrikaanse ritmes, heerlijke geuren of 
bijzondere instrumenten. Aarzel niet en klop aan.

2/3e LEERJAAR - LOWIE

Net een fantastisch kamp achter de rug. Een kamp in het thema 
van sprookjes. Lowie had samen met mama Saskia al iets rond 
sprookjes bedacht. Het gekke was dat de kinderen met precies 
hetzelfde idee aankwamen. Dus dubbel gemotiveerd vertrokken 
ze. Op 2 dagen tijd boksten ze een sprookje in elkaar door 4 
klassiekers te mixen. Zo kwamen de rode schoentjes, 
doornroosje, de gelaarsde kat en rapunzel terecht in één en 
hetzelfde verhaal. Door samen te werken en samen te denken 
kregen ze een prachtresultaat. Met dit als aanzet hebben ze er 
veel zin in om verder te doen. Bekende en onbekende sprookjes 
passeren de revue. Na een kleine pop-up performance tijdens de 
markt van Oostkamp zijn ze nu bezig per 2 om een sprookje 
onder de knie te krijgen. Deze keer gaan ze niet lezen, maar 
vertellen. Dankzij visuele ondersteuning gaan ze binnenkort opa 
en oma eens lekker verwennen met een mooi verhaal.



KLASNIEUWS - LAGER

4e/5e LEERJAAR - CAROLINE

Instrumenten was hier de rode draad met stagiair Stijn. 
Ondertussen zijn ze begonnen aan een hele rits aan 
werkstukken. Wapens, jagen, anesthesie, psychiatrie, honden, 
bomen, Alfred Nobel, frisdrank, Centre Pompidou, film, 
chocolade, elektriciteit en energie, pinguïns, broodbeleg, 
speelgoed in de 3de wereld, …. Een hele verscheidenheid aan 
onderwerpen. Interessante materie om je tanden in te zetten.

4e/5e LEERJAAR - NELE

Een 85tal kilometers hebben ze gefietst in 3 dagen tijd. Ze reden 
van huis tot huis. Een tocht waarbij ieder kind zijn thuis liet zien.  
Daar ter plekke kregen ze enkele quizvragen voorgeschoteld over 
hun klasgenoot en kregen ze per adres een fietskraal ter 
herinnering. Dus, als je rinkelende fietswielen hoort, het zijn er die 
meededen aan de 'tour de la classe’.
Ondertussen is de val van de Berlijnse muur het 
gespreksonderwerp. Samen met stagiair Tieu onderzochten ze 
hoe het leven was in West en Oost toen de muur er nog stond. 
Hoe veranderde alles na de val? Wat als er hier dwars door 
Oostkamp plots een muur zou staan, hoe zou dat zijn?
Genoeg stof om over na te denken en te discussiëren.

6e LEERJAAR - SOFIE

Greet (ex-collega 1e kleuter) kwam in de groep van Sofie op bezoek om te vertellen over haar nieuw werk “Doodgewoon”. 
De kinderen wilden vooral weten wat er nu eigenlijk gebeurt tussen het moment dat iemand sterft en de begrafenis of 
crematie. Als jeugdige journalisten namen ze bij dit interview notities en schrijven ze op dit ogenblik goedgevulde arttkels.
Het regent ook boekpresentaties en actua’s o.a. over pedofilie (en wat is dan gewone sexualiteit?), over het meest verkochte 
game, gekke huwelijksaanzoeken, hoe de Sint kan besparen…
Trouwens wat denken jullie hierbij:”Zie ginds komt de stoomboot uit China weer aan…”?
Het deed de groep nadenken over de (kind) slavernij waarop onze consumptiemaatschappij helaas te vaak teert. Dit mondde 
uit in 5 Sint-uitdagingen waarbij de kinderen een budget kunnen verdienen. In plaats van krijgen, spelen zij dit jaar zelf 
Sinterklaas en schenken het verdiende budget aan een goed doel. De rollen worden dit jaar omgedraaid.



EVEN JE AANDACHT VOOR
PPP

De nieuwe denkgroep rond pesten -die vorig jaar in het leven werd geroepen- heet voortaan de ‘PPP’groep, 
pestpreventieprikkel-groep. 

Uit elke klas is een ouder vertegenwoordigd.  Als doel werd het volgende vastgelegd:

• Leuke prikkels aanbieden via affiches, film, activiteiten, verhalen…. om verder te bouwen aan een warm schoolklimaat 
waar iedereen respectvol met elkaar omgaat.

• Delen van de mooie verhalen op onze school.

• Duidelijk maken wat het verschil is tussen ruzie maken, plagen en pesten.

• De weg wijzen aan wie met een pestsituatie te maken heeft: spreek eerst met de leerkracht van je kind. Zij kunnen het 
best de situatie inschatten en eventueel doorverwijzen naar de ‘pest-vertrouwenspersonen’ Christel en Heidi.

Een eerste actie heeft deze week plaats gevonden; de babbelbox. Er werd tijdens de speeltijd gevraagd aan de kinderen: 
“wat speel of beleef jij op de speelplaats ?”’  Aan de ouders werd om 16.00u gevraagd: “wat denk jij dat de kinderen 
beleven op de speelplaats?” Kjell (6e leerjaar)  nam het filmen en de regie in handen.

Een 2e initiatief: de buddy’s

Sedert deze week lopen er nu 4 tal buddy’s rond op de speelplaats. Dank zij Erna en Lien (mama en oma van Anna, 4e lj) 
zijn ze heel goed herkenbaar aan hun blauwe buddywrap.  De rol van de buddy’s ? Wel, als kinderen een probleem 
hebben op de speelplaats en ze vinden niet snel genoeg de toezichters of die zijn te veraf, dan kunnen ze hulp vragen 
aan een buddy.  Deze buddy’s komen regelmatig samen om verslag uit te brengen van hoe het loopt en om gecoacht te 
worden in omgangsvormen: hoe kan je een conflict helpen oplossen, wat doe je als iemand vertelt dat hij/zij  gepest 
wordt…. ?

We proberen dit initiatief uit in Klimop omdat we hoorden dat dit in andere scholen al heel goed loopt. Benieuwd hoe de 
Klimoppertjes het zullen ervaren….

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



25/11 - Sport groep Lars en Lowie
26/11 - Sport groep Sofie en Joke Vdb
            Werkgroep Vitesse
27/11 - Sport groep Nele
             Klasoverleg groep Nele, 20.00u
28/11 - Poppenkast kleuter
            Ateliers 1e verdieping 13.30u - 14.30u
28/11 - Vampierenspel, 20.30u, Klimop
30/11 - Zwemmarathon vanaf 1e ljr , 14.00u
01/12 - Klasoverleg 1e ljr
            Zwemmen groepen 2e verdieping 
02/12 - Zwemmen groepen 1e verdieping
03/12 - Unihockey 5e en 6e ljr, 13.30u, Koude Keuken
             Coteam, 20.00u, Klimop
            Klasoverleg groep Griet, 20.00u
04/12 - Sport groep Caroline
05/12 - Sinterklaas
08/12 - RvB Klimop, 20.00u
09/12 - Sport groep Lars en Lowie
            Klasoverleg groep Sofie, 19.30u
10/12 - Sport groep Sofie en Joke Vdb
            Werkgroep ICT
            Werkgroep Feest, 20.30u
11/12 - Sport groep Nele
            Denkgroep PPP, 20.00u

KLIMOPKALENDER


