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BLIKVANGERS
Film ‘De Gouden Kooi’

Nieuwjaarsreceptie & fuif !

Parijs liet ons met een mond vol tanden staan...

Célestin Freinet aan het woord:
“Aard en gedrag van een kind worden ook bepaald door 
zijn sociale en culturele achtergronden. 

Freinetschool Klimop - Fabiolalaan 2 - 8020 Oostkamp - 050 39 69 79 



KLIMOPNIEUWS
• Voor het nieuwe jaar wensen we iedereen een heel gezond en ‘spetterend’ 2015 !

• En bij deze nodigt werkgroep Feest jullie allemaal uit voor de nieuwjaarsreceptie & fuif op 
zaterdag 7 februari in Klimop. We starten om 20.00 uur. Vanaf 21.00 uur kun je meedelen in de 
‘COSMOS’ ervaring...

•  Tijdens de winterperiode worden de kinderen opnieuw warmgemaakt om de schaakstukken uit de 
doos te halen. Gedurende 6 weken krijgen alle kinderen vanaf 3e kleuter/1e leerjaar de kans om te 
leren schaken of hun schaakkennis te onderhouden. Dit gaat door op dinsdag en donderdag over de 
middag. Kinderen die er echt in geloven kunnen zich binnenkort inschrijven voor het Vlaams 
Kampioenschap Schoolschaak te Zwijnaarde. Dit gaat door op zaterdag 21 maart 2015.  Voor die 
dag zoekt Christel nog ouders die kunnen rijden en begeleiden.

•  Voor sommige ouders is de poetslijst veranderd. Je kunt nieuwe poetslijst bekijken en 
downloaden op de website van Klimop. Klik hier om er rechtstreeks naar toe te gaan.

•  De adviesgroep rond de parkeerplaats van Klimop zit in een eindfase: de bouwvergunning is 
aangevraagd, offertes voor de heraanleg zijn opgevraagd en binnenkort gaat het dossier voor de 
subsidiëring naar Agion/Brussel. De verwachting is dat de werken in augustus kunnen plaatsvinden. 
Nog even geduld dus, maar het wordt goed en mooi! Bedankt Wouter en Ivo om de laatste loodjes in 
goede banen te leiden.

•  Na de laatste Algemene Vergadering (dec 2014) heeft de Rvb van Klimop vorige week de draad 
opgepakt in functie van het herbekijken van het systeem van de vrijwillige ouderbijdrage. Tegen 
de volgende Algemene Vergadering in juni 2015 hoopt de rvb en nieuw voorstel te kunnen 
presenteren. Voor alle duidelijkheid, het huidige systeem blijft bestaan, tot het nieuwe systeem 
goedgekeurd is door de AV.

•  Bij FOPEM (onze federatie van onafhankelijke methodescholen)  en SOM zitten ze ook niet stil. De 
deadlines volgen elkaar binnenkort snel op. Tegen eind maart zal het duidelijk moeten zijn hoe de 
nieuwe organisatievorm er moet uitzien. Een zware dobber zal die over het personeelsbeleid 
zijn. Door de besparingen en diverse keuzes die gemaakt zullen moeten worden zal dit geen 
gemakkelijk item zijn. Maar we hebben goede hoop om er gezamenlijk, met alle aangesloten 
scholen, uit te geraken zodat FOPEM en SOM op een constructieve manier onze belangen kan blijven 
behartigen in Brussel!

•  De kerstmarkt was een schot in de roos! Veel bezoekers, een toffe inrichting met prachtige 
standjes en de innerlijke mens werd ook niet vergeten! De link om het filmpje van het 2/3e 
kleuter nog eens te bekijken vind je verderop in deze flash. Nogmaals een grote DANKJEWEL voor 
de ouders van het 3e kleuter voor de schitterende organisatie! 

•  De opbrengst was boven alle verwachtingen: 1660 euro werd er opgebracht! 830 euro zal naar het 
schooltje in Nepal gaan, voor de andere helft wordt er met de oudergroep van het 3e kleuter een 
andere initiatief gezocht.  

http://klimop.jimdo.com/klimop/veelgebruikte-documenten/poetslijst/
http://klimop.jimdo.com/klimop/veelgebruikte-documenten/poetslijst/
http://klimop.jimdo.com/fopem-som-oko/fopem/
http://klimop.jimdo.com/fopem-som-oko/fopem/
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KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI

Alle gekte rond 5 december viel bij de allerkleinsten nog wel mee. Sterker, Kelly had er nog een hele 
taak aan om de peuters uit te leggen wat dat nu was: een Sint en zijn Piet. Sommigen hielden het 
zelfs op een snoepje... (Sinterklaas... Speculaas... ?). Het bezoekje zelf hebben ze uiteindelijk 
uitstekend doorstaan, en de cadeautjes werden met open armen ontvangen. Door de vele 
zieken waren ze maar met heel weinig kindjes in de klas net voor de vakantie, lekker 
rustig... Uitgerust kwamen de allerkleinsten weer volle goede moed opdagen in de koude 
januaridagen. Brrrr, sommigen hadden zelfs ijs gezien. Ijs? Wat is dat eigenlijk? En hoe maak je 
dat? Er werd druk geëxperimenteerd met potjes in de diepvries en potjes uit de diepvries. Maar ook 
het buitenleven ontging de ukkies niet: meer bepaald de vogels trokken hun aandacht. Het boekje 
"Anna in de winter" zorgde ervoor dat er een papa een vogelhuisje kwam maken in hun 
voortuintje. En nu voorzien ze daar eten buiten en houden in de gaten welke vogels langskomen bij 
hun klasje, verrekijker in de aanslag! 

1e KLEUTER - JOKE

Ook hier december = feestmaand! De Sint was nog maar goed buiten of er werd al een kerstboom 
aangekleed. En dat paste mooi in hun miniprojectje over ballen. Wat heb je naast een voetbal, een 
petanque bal, een basketbal en een golfbal? Jawel, een kerstbal! Daarnaast lukte het ook 
die kleuters om ijs te maken van een bekertje water 
na een koude frisse nacht, wonderlijk was dat! Na de 
vakantie ging het dan over donker en licht, ze 
leerden er zelfs een heel leuk liedje over. En ze 
maakten echte lampionnetjes. Door het overlijden 
van de oma van Briek DW hadden een filosofisch 
kringgesprekje over sterven, sommigen van hen 
wilden dat ook wel eens, sterven. Maar toen stonden 
ze even stil bij wat dat meebrengt aan gevoelens: 
ben je blij of verdrietig of bang als iemand sterft?! 
De laatste tijd kan je niet meer in de buurt komen 
van de klas van Joke zonder een draak, een ridder of 
een jonkvrouw te spotten. Ze gaan helemaal op in 
hun nieuwste project! 



KLASNIEUWS - KLEUTER

2e KLEUTER - BIE & ELIANE

Ook hier weten ze wat feesten is: na de Sint kwamen de kerstbomen, met z'n drieën tegelijk! 
Versierplezier verzekerd! En passant figureerden ze ook nog in de film van de buren van het 3de 
kleuter, speelden ze in een fanfare en bakten ze brood met de mama van Thomas. En ze voerden een 
heel boeiend kringgesprek over tweelingen: wanneer ben je een tweeling? Mijn broer heeft 
hetzelfde kleur haar als ik, zijn we dan een tweeling? Stof tot nadenken... Na de vakantie zochten ze 
in deze klas vooral meteorologische sferen op: ook hier ging het over ijs, maar evengoed over regen 
die verandert in sneeuw en prachtige regenbogen! Alle kleuren van de regenboog zijn nu wel 
vertegenwoordigd in deze klas, er werd naar hartelust getekend en geschilderd. En niet te vergeten, 
er werden ook vliegers geknutseld om los te laten op de wind. 

3e KLEUTER - GRIET

Bij deze groep was het alle hens aan dek in de aanloop naar de kerstvakantie. Dat er iets met vogels 
op til was, dat had iedereen wel al door... Na de aangename onderbreking van een oude goede man 
en zijn zwarte helper (niet knecht!), ging hun project over vogels gewoon door. En dat kwam door het 
verhaal 'De Gouden Kooi' dat als inspiratie zou dienen voor het kerstforum. Niet alleen maakten de 
kleuters samen met Els een filmpje over het verhaal, ze overtuigden ineens de hele school om iets 
met vogels te knutselen dat dan verkocht kon 
worden op de kerstmarkt. En een succes, dat was 
het: € 1660 bracht dit alles op. Een bedrag dat nu 
voor de helft naar het project in Nepal zal gaan, en 
voor de andere helft naar een goed doel dichter bij 
huis. De oudergroep van deze klas beslist nog wat 
dat wordt. Na de vakantie verwelkomden ze een 
nieuw klasgenootje: welkom Jasmijn! Hun laatste 
project gaat nu over ruimtewezens, of waren het 
dino's? Ze gingen de uitdaging aan met de klas van 
Nele: wie krijgt het grootste dinosaurusei?! En met 
diezelfde klas telden ze ook samen hoeveel tanden 
ze al kwijt zijn met z'n allen... Reden genoeg om een 
echte tandentaart te maken (en erna vooral lekker 
op te smikkelen).

Klik hier voor het filmpje “De Gouden Kooi” .

http://klimop.jimdo.com/actueel/
http://klimop.jimdo.com/actueel/


KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR - JOKE
Met heel veel goesting zijn ze begonnen met het maken van hun eerste werkstukje.
Aan de hand van een stappenplan gaan ze gezwind aan de slag.
Heel wat boeiende onderwerpen zullen de klas veroveren.
Hoe maak je een peperhoekenhuisje? Alles over goochelen. Het leven op de boerderij.
Alles over donuts. Het onderzoeken van stenen, edelstenen en diamanten, dinosaurussen, de 
Middeleeuwen...
Naast het opstarten van de werkstukje kwam er ook nog een vogel binnengewaaid.
Sporo of voluit Sporopipes frontalis kwam zijn verhaal vertellen over zijn dromen en plannen.
Ook de kinderen schreven hun dromen neer.

2/3e LEERJAAR - LARS

Een nieuw jaar, een nieuwe opstart van een project: film. Hoe wordt dat gemaakt? Wanneer was de 
eerste film een feit? Wat zijn de verschillen met een film van nu? Van geschiedenis over technieken 
naar de film van de toekomst. Van pellicule  tot de nieuwst snufjes.
Naar aanleiding van de vogeltelweek hangen er extra hapjes voor onze gevederde vrienden in het 
domein. We nemen plaats aan het raam en tellen de verschillende soorten.

2/3e LEERJAAR - LOWIE

In de groep van Lowie hebben ze de (stoute) 
stapschoenen aangetrokken en zijn ze de wijde 
wereld in getrokken. Elk probeert zoveel mogelijk 
dingen over een land te weten te komen: welke 
spelletjes spelen ze daar? Wat is de specialiteit van de 
kok in het land? Welke dieren leven er daar: grote, 
dikke, dunne, lelijke, stinkende,... Welke typische 
kledij dragen ze daar? Veel werk dus voor de boeg: 
teksten schrijven, creatieve knutselwerken, koken, ...

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle landen, 
geclusterd in werelddelen, aan elkaar voorgesteld 
worden op een frisse sprankelende manier!



KLASNIEUWS - LAGER

4e/5e LEERJAAR - CAROLINE

Al enkele weken zijn we bezig met het in elkaar 
steken van een toneel.
Het komische toch ook ietwat spannend verhaal is 
helemaal afgewerkt. De eerste stappen op de 
scène zijn gezet.
Na een kring in het Frans en tussen de lees- en 
rekentoetsen werden er ook heel wat werkstukjes 
terug voorgesteld.
En om wat stoom af te laten werd er getennist en 
sprongen we op en neer tijdens rope-skipping.

4e/5e LEERJAAR - NELE

De kerstvakantie hebben we achter de kiezen.  En 
toen moest Camille een tand laten trekken.  De 
aanzet voor een gesprek over melktanden, 
wijsheidstanden, puppy-tanden, beugels…  We zetten 
er onze tanden in en zochten antwoorden!  Samen 
hebben we er trouwens al 235 uit.  En tijdens het berekenen hiervan vielen er nog es 2 uit…  Zat de 
tandentaart die we bakten samen met de 3de kleuters en Griet hier ook voor iets tussen?
Ook Parijs liet ons met een mond vol tanden staan. De gebeurtenissen kwamen onze kring 
binnen.  We bekeken Karrewiet en hadden boeiende mooie gesprekken over ’vrijheid’ en ’geloven’.  En 
wat als jij zo’n gruwelijke beelden maakt?!  Wat doe je er dan mee?  We volgen het op, vanuit onze 
leefwereld.
En we zorgen voor een dino uit een ei.  Die nu sowieso al de grootste is.

6e LEERJAAR - SOFIE

Na enkele weken van meedraaien in de klas neemt Koen, de stagiair, de klas over.
Hij zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid.
Zo werden er verhalen geschreven in het Frans en onderzoeken ze wat ze kunnen doen voor de 
school met hun bijzondere kwaliteiten.
Er werd verder nagedacht over het verhaal en de uitbeelding van koning Arthur. We zetten stappen 
naar een groter geheel. Ook werd er gewerkt met olieverf naar aanleiding van de uitstap naar het 
S.M.A.K. die voor de vakantie plaats vond.
Daar zagen ze het ietwat bevreemdend werk van Berlinde de Bruyckere.



EVEN JE AANDACHT VOOR

De school was dicht…
        …. Maar er ging een deur open.

Maandag 15 december 2014, nationale stakingsdag.  

Hoe stil het is op straat tijdens mijn fietstocht, hoe luider de ontwakende schapenstal.  Het land lag plat… 
maar het pedagogisch team stond bol van de initiatieven.

We wilden onszelf vandaag maatschappelijk inzetten.  We zouden een actie uit bouwen ten voordele van de 
zwaksten onder ons.  En verder als vereiste… regio Oostkamp. Zodoende werden telefoontjes gepleegd, 
opzoekingen volbracht.  In een mum van tijd konden we onbedoeld een oplijsting geven van welke vereniging/
bedrijf staakt of niet.
We boden ons aan bij Spermalie Oostkamp, Rusthuis Sint-Jozef, Arcotec, Pas-Partout, Loca Labora, het 
kringloopdepot, ’t Wit Huis Loppem, het Gezelleke,… Elk maakten we hen warm vanbinnen met ons aanbod, 
maar was een engagement ofwel geen meerwaarde, moeilijk voor de doelgroep of niet in te plannen.

Dan maar een andere deur openen… Die van de serre vooraan op ons domein.
Want ons plan neigde nu naar een initiatief op eigen bodem. De financiële draagkracht van mensen is ook een 
hot-item bij de huidige besparingen. Onze manier om hierin een duidelijk standpunt te nemen, 
ontstond met het fantaseren van het concept: ‘De ruilkast’. Je stopt er iets in, en haalt er iets anders 
uit. Boeken, speelgoed, kleren,…

En zoals we gekweekt zijn, volgt een verdeling van de taken. In een mum van tijd smolten een aantal 
leerkrachten zich samen als PR-team. Een werktekst werd geschreven, een flyer ontworpen.  Waarna het 
handmatige drukpers-productieproces kon starten met een oplage van 250 flyers.
Dé betreffende kast verliet zijn vaste honk in de 1ste kleuterklas en moest akkoord gaan met een volledig 
ontbinding. Andere van het team gaven elk stukje hout een likje vernis.  De binnenkant een heerlijk retro 
behangpapiertje.
En dan neem je opeens het geluid van schuurmachines waar.  Maar lijkt ook de serre vooraan zich voor te 
bereiden op de komst van de ruilkast.  De deur werd opengebroken en onderging een volledig oplapbeurt.  Ze 
zou de deur worden van onze ruilkast.  Het concept ruil-deur-kast was geboren.  De laatste groep 
leerkrachten ontpopten zichzelf als renovatiewerkers verantwoordelijk voor het hier bovenstaande.

Zodoende…
Hoe ambitieus we waren…
Hoe ijverig we zijn…
Zo groepsbevorderend, en betekenisvol was deze dag!

Geef ons nog even tijd.  We werken ons concept nog af.  (En hebben hiervoor geen nieuwe stakingsdag 
nodig…)

Maar alvast:  
Doe eens uit de deur uit… leg het in de Klimop-ruil-kast… en ruil het om…

Nele, namens het pedagogische team van Klimop

Voor foto’s van deze stakingsdag, klik hier.

http://klimop.jimdo.com/foto-film/schooljaar-2014-2015/stakingsdag-15-december/?logout=1
http://klimop.jimdo.com/foto-film/schooljaar-2014-2015/stakingsdag-15-december/?logout=1
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EVEN JE AANDACHT VOOR

DIKKE TRUIENDAG 13 februari 2015

Low impact week- hoe energieverbuik verlagen-, klikjessoep- ruilmarkt,  zijn al ideeën 
die we graag willen uitwerken. Wie wil graag meehelpen ? 
Geef een seintje aan Nancy (Jutta), Bie (2de kleuter), Veerle ( Lowie en Merel), Virginie (Robin) 
of Ann en Bob (Leni en Lars) aub. We kunnen je hulp goed gebruiken !
Je hoeft je niet aan te sluiten bij de MOS werkgroep ( mag natuurlijk !) maar misschien wil je 
graag even meehelpen om de groene visie van onze school mee uit te dragen in de Low impact 
week. Je bent zeker welkom !

KRIEBEL-KRIEBEL-LUIS ZE ER IN

Het kriebelt weer hier en daar op de verschillend hoofdjes, in verschillende klassen. Een warme 
oproep om de hoofdjes van je kleine eens te bekijken en eventueel te behandelen. 

Waar moet je op letten? Zoek naar kleine, melkwitte langwerpige ‘korreltjes’ die dicht tegen de 
hoofdhuid zitten en vastgekleefd zitten aan de haren. Vooral achter de oren en in de nek zitten 
ze graag. Behandelen kan met de ‘nat-kam-methode’ en/of haal een product bij de apotheker.

Wil je meer info hierover, dan vind je die hier!

Zie jij het zitten om regelmatig de kinderen van een klas te controleren op luizen, geef dan je 
naam door aan Katrijn. Je kunt haar hier een mailtje sturen.

Bedankt voor het preventieve en/of behandelende werk!

FIETS

Al enige tijd staat er aan het poortje van Klimop een witte (volwassenen) bio-time fiets, 
ongesloten. Van wie is deze fiets? Geef een seintje aan Klaas, in de schapenstal.

INDIVIDUELE GESPREKKEN

De briefjes voor de individuele gesprekken kunnen nog binnen tot dinsdag 21/1 !

ONKOSTEN 2014

Heb je onkostenbriefjes liggen ifv Klimop dan kun je die tot 28 januari nog binnenbrengen bij 
Conny in het secretariaat. Daarna gaan de boeken voor 2014 onherroepelijk dicht!

http://klimop.jimdo.com/klimop/veelgebruikte-documenten/luizen-op-school/
http://klimop.jimdo.com/klimop/veelgebruikte-documenten/luizen-op-school/
mailto:jurgen%20en%20katrijn%20vangampelaere%20-%20jurgen.katrijn@skynet.be?subject=Luizenouder
mailto:jurgen%20en%20katrijn%20vangampelaere%20-%20jurgen.katrijn@skynet.be?subject=Luizenouder


EVEN JE AANDACHT VOOR
De schoolraad
(klik hier voor meer uitleg) is bezig met het op punt zetten van afspraken rond het gebruik van de 
skeelers, roept op om bij rode vlaggen niet op het gras te lopen, herhaalde de afspraken rond 
voetballen en nam tenslotte een volgende rubriek van het afsprakenboekje van Klimop door: snoep 
en drankjes.  Hoe gezond donuts zijn en of ze toegelaten worden in de brooddoos zal in de klasraden 
besproken worden maar over volgende punten werd alvast een akkoord bereikt:

SNOEP

• We snoepen niet op school! Maar…wat noemen wij snoep en wat niet ? 
◦ Wat WEL snoep is en dus NIET mag: zure beertjes, kauwgom, lolly’s, repen chocolade, 

chips, dingen met suiker (dus ook suikerwafels), een Mariabeeldje. 
◦ Wat GEEN snoep is en dus WEL mag : dingen waar koek of fruit inzit en je maag dus 

een beetje vult (zoals Leo, Twix, Choco-prince…)...  
◦ Wat met snoepjes zonder suiker en muntjes…?  Neen, dit mag niet want dit is verwarrend 

voor de anderen, we noemen het ook snoep. We moeten duidelijk zijn.
• Uitzonderingen 

◦ In de periode van Sinterklaas en Pasen mag chocolade (en Mariabeeldje) wel.
◦ Bij een speciale gelegenheid, project….kan met de klas afgesproken worden, maar het 

snoep blijft dan in de klas.

DRANKJES

• Wat WEL mag: gezonde drankjes zoals water/spuitwater (eventueel met siroop) en sapjes op 
basis van fruit.

• Wat NIET mag: Cola en andere frisdranken met prik, chocomelk en fristi zijn ongezond door de 
kleurstoffen en/of grote hoeveelheid suiker. 

• Uitzonderingen kunnen met de klas afgesproken worden, maar dit blijft dan in de klas vb. bij 
verjaardagen.

• We brengen geen drank in blik mee naar school!

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!

http://klimop.jimdo.com/freinetpedagogiek/freinettechnieken/schoolraad/
http://klimop.jimdo.com/freinetpedagogiek/freinettechnieken/schoolraad/
http://eerstkleuterklasklimop.blogspot.be
http://eerstkleuterklasklimop.blogspot.be
http://bieeneliane.blogspot.be
http://bieeneliane.blogspot.be
http://klaslars.wordpress.com
http://klaslars.wordpress.com
http://klascaroline4en5.blogspot.be
http://klascaroline4en5.blogspot.be
http://klimop.jimdo.com/klimop/veelgebruikte-documenten/
http://klimop.jimdo.com/klimop/veelgebruikte-documenten/
http://www.brownbearsw.com/freecal/klimop
http://www.brownbearsw.com/freecal/klimop


20/01 - Sport groep Lars en Lowie

21/01 - Sport groep Sofie en Joke

     Brief ivm Individuele Gesprekken binnenbrengen

22/01 - Sport groep Nele

            CLB algemeen consult 2e kleuter

23/01 - Poppenkast kleuter

            Miniforum 1e verdieping

26/01 - Zwemmen 2e verdieping

27/01 - Zwemmen 2/3 kleuter en 1e verdieping

            Vergadering werkgroep Feest

28/01 - Werkgroep Vitesse

29/01 - Sport groep Caroline

            Toneel 1e kleuter “Kom mee Leon”

30/01 - Groot forum

            Rapporten mee naar huis!

02/02 - Kronkeldiedoe

            Individuele Gesprekken t/m 5/2

03/02 - Sport groep Lars en Lowie

04/02 - Pedagogische Studiedag (kinderen blijven thuis)

            Coteam, 20.00 uur

05/02 - Sport groep Nele

            Schoolvoorstelling 5 en 6e leerjaar

06/02 - Kleuterforum

07/02 - Nieuwjaarsreceptie & FUIF in Klimop !

KLIMOPKALENDER


