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BLIKVANGERS
Inschrijvingen starten!

School voor de spiegel

Nieuwe fruitbomen

Célestin Freinet aan het woord:
“Commandeer niet maar overleg” 
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KLIMOPNIEUWS
• Vanaf maandag 2 maart starten de inschrijvingen voor schooljaar 2015-2016. Dit geldt 
uiteraard alleen voor kinderen die dit schooljaar nog niet in Klimop schoollopen. De huidige 
Klimoppers moeten niets doen, die blijven ingeschreven. De volgende  periodes zijn voorzien:

 1. Leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers, zussen, halfbroers, halfzussen, stiefbroers 
 en –zussen; deze kinderen worden NIET automatisch ingeschreven, inschrijven in het register in 
 het secretariaat is noodzakelijk !)
 Deze periode loopt van 02/3/2015 t/m 13/3/2015

 2. Kinderen van personeelsleden
 Deze periode loopt van 16/3/2015 t/m 27/3/2015
 
 3. Vrije inschrijvingsperiode
 Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode.
 Deze loopt vanaf 30/3/2015.
 
Inschrijven kan op school vanaf 8.30 uur. Zolang er plaatsen vrij zijn (max. 20 ll per klasgroep) 
worden kinderen direct ingeschreven. Is de klas voltallig dan blijven de kinderen aangemeld en staan 
ze op een wachtlijst. Wanneer er plaatsen vrijkomen worden deze kinderen (ouders) in chronologische 
volgorde gecontacteerd. Vergeet niet de nodige papieren mee te brengen. 

Uitgebreide info vind je op de site van Klimop, of klik hier.

• School voor de spiegel! Dat deed de adviesgroep sociaalbeleid in Klimop tijdens de tweede 
vergadering jl. Klimop bekeek zichzelf kritisch en maakte aan de hand van verschillende rubrieken 
(Algemeen, Sensibilisering, Communicatie en ouderbetrokkenheid, Schoolcode, Werken met een 
ervaringsdeskundige, Werken met een solidariteitsfonds, Cultuurparticipatie) een analyse van de 
werking. Deze gaf al een duidelijk beeld waar de school sterk in scoort en waar zwak. Wat is er voor 
verbetering vatbaar? Waar situeren zich de kansen? Het resultaat hiervan vormt de basis voor ons 
stappenplan/actieplan. De eerste stap die we gaan zetten heeft te maken met sensibilisering. De 
adviesgroep neemt contact op met iemand die met deze materie vertrouwd is en zijn verhaal wil 
doen in Klimop. Jullie horen er binnenkort meer over. De uitnodiging volgt.

• Van verschillende kanten merken we dat mails die naar hotmail.com accounts verstuurd 
worden niet altijd aankomen! Vooral mails die via een mailgroep (bv. klasgroep) verstuurd 
worden. Check jullie spammap eens of je ze daar tegenkomt en duid aan dat deze mails ok zijn. Je 
kunt natuurlijk ook altijd een ander mailadres doorsturen naar info@klimop.info . Zo mis je geen 
belangrijke info!

• SAVE THE DATE: alle opa’s en oma’s zijn welkom op ons grootouderfeestdag in Klimop op 26 
april!

• Klimop gaat dit jaar terug meedoen met “Buren bij Kunstenaars” in oktober. Wil jij kinderen en 
anderen laten kennismaken en inspireren met jouw werk dan is dit het moment! Stuur je naam en 
soort werk door naar joke@klimop.info . Werkgroep PR zal dan contact met je opnemen. 

http://klimop.jimdo.com/inschrijvingen/hoe-inschrijven/
http://klimop.jimdo.com/inschrijvingen/hoe-inschrijven/
mailto:info@klimop.info
mailto:info@klimop.info
mailto:joke@klimop.info
mailto:joke@klimop.info


KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI
 
De peuterklas heeft er 2 nieuwe vriendjes bij. Een jongen, Dao en een meisje, Nia. Ze voelen zich al 
helemaal thuis in de klas.
Misschien komt het wel door het grote aanbod aan ballen in de klas. Jaja, de peuters hebben er net 
een groot rond project op zitten over ballen.
Alle soorten ballen kwamen in de klas. Lichte ballen, botsballen, tennisballen, 
voetballen, basketballen, kaatsballen, …
Ze leerden al die ballen kennen door middel van allerhande balspelletjes.
Ook maakten ze met allerlei materiaal héél wat ballenbanen. Van links naar rechts, van boven naar 
beneden. Rollen maar!!!!

1e KLEUTER - JOKE
 
Ook al is het niet lang geleden toch gaan ze in het eerste kleuter al eventjes terug in de tijd, terug 
naar hun eigen babytijd.
De kleuters brachten babyfoto's mee. Er werd ook voor de eerste keer gekookt. Geen eerste 
babygroentenpapje, maar een heerlijke fruitpap. De borden en vingers werden schoongelikt, zo 
smakelijk werd er gesmuld.
Ook het badderen werd niet vergeten. Deze keer waren het de poppen die chance hadden. Met heel 
wat geurende zeep kregen ze een heus babybad en 
werden ze massagewijs afgedroogd.
Natuurlijk is buitenlucht ook goed voor schone roze 
babywangetjes. Een uitstapje naar de boerderij 'de 
grote linde' was dan ook een echte topper en een 
groot avontuur!



KLASNIEUWS - KLEUTER

2e KLEUTER - BIE & ELIANE 

Heel wat ontdekkingen in de 2de kleuterklas. Ze ontdekten de magie van elektriciteit. Ze maakten 
verschillende stroomkringen lieten hun haar recht staan door middel van de statische elektriciteit van 
een ballon. Toveren deden ze niet alleen met ballonnen, batterijen en lampjes. Neen, ook 
met kleuren, onzichtbaar krijt en toverliederen en verhalen.
Ook hun muzikale kwaliteiten kwamen naar boven. Friedl bracht een accordeon mee en hop de doos 
vol accordeons werd bovengehaald. Muziek klonk overal in de klas en buiten als stoet. De laatste 
week voor de vakantie stond in teken van de MOSweek. Ze gingen aan de haal met de eerste prijs. 
Het scharrelkunstwerk zal er wel voor iets hebben tussen gezeten. Ze maakten een giga nest met 
heel wat kleine nestjes er rond. Daarvoor kregen ze één bonuspunt en dat maakte net het verschil 
tussen de eerste en de tweede plaats.

3e KLEUTER - GRIET

Hier zijn ze ook volop aan het schaken. Eerst waren er maar enkele kinderen geïnteresseerd. Maar 
toen begonnen ze aan elkaar les te geven. Het was schattig om zien, maar jammer genoeg slopen er 
hier en daar wat foutjes in het spel. Om dit bij te sturen kwamen er enkele grote jongens les geven. 
Daar bovenop kwam Christel alles nog eens uitleggen stap voor stap. Nu zijn ze er echt mee weg. 
Allé, toch de kinderen. Griet bakte er nog niets van. Gelukkig was Kobe zo lief om haar les te geven. 
Zo zie je maar dat een 5 jarige soms meer kan dan je denkt.
Jullie vroegen je vast af hoe het nu zat met die 
dinowedstrijd tussen de klas van Nele en Griet? Er is 
een winnaar.
Na eerst grondig de dino’s te hebben onderzocht 
kwamen ze tot de vaststelling dat de grootste 
daarom niet de zwaarste is. En Nele haar klas won 
de wedstrijd, maar de klas van Griet 
had ongetwijfeld de mooiste.
Na een gesprekje in de kring over snoep en suiker 
besloten de kinderen om één week geen koekjes en 
snoep te eten. Ook kwamen er heel wat gesprekken 
op gang over gezond eten en vragen als „Bestaan er 
gezonde frietjes?” Ze gingen aan de slag en maakten 
van allerlei groentes frietjes in de oven. Missie 
geslaagd!!



KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR - JOKE
De werkstukjes zijn klaar. In de klas stelden ze die voor aan elkaar. Aan de hand van een mooi 
uitgewerkte poster waarop alle stappen staan konden de kinderen dit vlotjes brengen naar hun 
klasgenootjes. Om goed te luisteren en veel weetjes bij te leren kregen de kinderen een 
tekenopdracht die ze moesten uitvoeren bij iedere werkstukvoorstelling. Zo werd de betrokkenheid 
om te luisteren meteen een pak groter. De werkstukjes werden ook voorgesteld aan de ouders. Het 
was een zeer mooi leerproces.
Naast de werkstukjes leren ze ook al rekenen tot aan twintig. Ze krijgen inzicht in de tientallen T en 
de eenheden E. Bewerkingen van 20-12 hebben binnenkort geen geheimen meer.
Op het programma stond ook nog een bezoekje bij het rusthuis voor een sessie voorlezen.
De bewoners keken er al vast naar uit, want als de kinderen binnenkwamen was er onmiddellijk heel 
wat animo van de oudjes wie bij wie wou.

2/3e LEERJAAR - LARS

Tijdens de week van het vogel tellen waren de kinderen zo enthousiast dat ze soms dingen zagen die 
ze waarschijnlijk graag eens zouden willen zien.  Er vlogen naast de vele meeuwen, duiven en merels 
af en toe ook eens een kaketoe langs en bonte spechten.
Naast de vele vogels doken de kinderen ook tussen heel wat woorden. Geen losse woorden, maar 
mooie woorden in rijm. Heel wat gedichten werden er geschreven. Begin rijm, midden rijm, eind rijm. 
Rijmen kent geen grenzen meer. De structuur werd onderzocht. Er werden elfjes gemaakt, 
maangedichten, figuurgedichten.
Wie weet komen deze gedichten wel van pas in hun volgend plan. Want na de vakantie gaan ze aan 
de slag met het maken van stop motion filmpjes.

2/3e LEERJAAR - LOWIE

Een intense periode is afgewerkt.
In kleine groepjes namen ze elk een verschillend 
werelddeel onder de loep. Ze gingen op zoek naar 
weetjes, maakten maquettes van bekende gebouwen 
en kunstwerken rond de dieren die daar leven. Na  
het vele werk stelden ze hun afgewerkte 
resultaat voor aan elkaar in de klas. Omdat de klas 
van Sofie ook bezig is met het maken van paspoorten 
van landen konden ze hier en daar samen werken. Zo 
maakten ze per werelddeel samen een hapje klaar. 
Ook mama’s en papa’s kwamen helpen met koken. 
Loempia’s met witte rijst en 
scampi’s, heerlijke Mexicaanse taco’s, komkommersla, 
een dessert van banaan, sinaasappel en kokos. Na 
het vele smullen werd er wat energie verbrand met 
de haak-dans. Omdat er zoveel ideeën zijn gaan ze na 
de vakantie alvast nog een klein stukje door. Er staat 
nog een partijtje schoolrugby gepland.



KLASNIEUWS - LAGER

4e/5e LEERJAAR - CAROLINE

Alle werkstukjes zijn voorgesteld, het toneel is klaar 
en werd in première getoond aan het 1ste en 2de 
verdiep. De commentaren waren lovend, de kinderen 
zéér content. Nu nog een opvoering voor de mama’s 
en de papa’s.
Nu alles is afgewerkt is er weer tijd en ruimte vrij 
voor nieuwe ontdekkingen. Deze keer neemt techniek 
de klas over. Stroomkringen worden er gemaakt, 
katrolsystemen en hefbomen met lego, een 
chemiedoos met tal van proefjes kwam de klas 
binnen, een doos vol elektriciteit. Heel wat zaken rond 
techniek zijn besteld om na de vakantie op onderzoek 
te gaan.

4e/5e LEERJAAR - NELE

Toen Jozefien in de ronde vertelde over haar shopdag 
aan de kust kwam al snel de vraag in welke stad dat 
was.
Jozefien kon het zich niet meer herinneren. Iedereen 
begon steden op te noemen. Maar zijn dat ze allemaal? 
Welke stad ligt waar? Heel wat vragen die moesten worden beantwoord. Hoe kun je dat beter doen 
dan het aan de lijve te ondervinden. Zo gingen ze dus op stap van De Panne tot Knokke met de 
kusttram. 3 stops werden er gemaakt. Bij iedere stop werden er interviews afgenomen. Benieuwd wat 
dat opleverde? Ze maakten een kustkrant. Als je er nog geen hebt kun je nog altijd eens polsen bij de 
klas van Nele.
Hoe overleef ik … dyslexie - ADHD - autisme - echtscheiding zijn de nieuwe hersenkronkels van deze 
klas. Hoe zouden ze dit aanpakken? Meer nieuws in de volgende flash.

6e LEERJAAR - SOFIE

Iedereen neemt een land ter hand. Met een groot landenpaspoort pluizen ze uit hoe het er in 
bepaalde landen aan toe gaat. Welke taal spreken ze er? Wat kun je zoal gaan bezichtigen? Hoeveel 
mensen wonen er? Met welke valuta betalen ze? … Sommige landen gaan een samenwerking aan met 
de klas van Lowie.
Het zelfgeschreven en geregiseerde toneelstuk werd in het open verdiep voorgesteld. Het was het 
verhaal van Koning Arthur. Op deze manier leerde het 6de hoe je een stukje geschiedenis kunt 
visualiseren en uitdragen naar de andere klassen. Na het spel wisten de andere kinderen al heel wat 
meer over dit toch wel boeiend stukje geschiedenis.
Na de vakantie komt het middelbaar toch echt wel dichterbij. Tijd om er dan eens bij stil te staan!



EVEN JE AANDACHT VOOR
Nieuwe bomen in Klimop !

Op donderdag 29 januari plantte de klas van Bie/Eliane (2e kleuter) samen met de klas van Lars 
(2/3e leerjaar) nieuwe bomen op het domein. Deze staan nu achter het kippenren, vlakbij de 
moestuin.

Dit ter compensatie van oude bomen die achterin moesten gesnoeid worden én omdat de natuur een 
belangrijke plaats krijgt op Klimop. Samen met de 'gasten van Henk' plantten we appel-, peren, 
pruimenbomen en zelfs een mispel. Elk kind van Lars zijn klas kreeg een kleuter onder z’n vleugels. 
Samen gingen ze aan de slag.

Aan elke boom hangt er nu ook een kaartje met daarop de Latijnse naam van de boom, de soort 
boom in het Nederlands, wanneer de vruchten geoogst kunnen worden en wie de boom plantte.
Dit werd opgezocht door de kinderen van de klas van Lars.

Over een paar jaar zijn de bomen vruchtrijp en kunnen we lekker smullen van ons eigengekweekt 
fruit.

Groetjes Lars

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://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


23/02 - Zwemmen 2e verdieping

            Vergadering werkgroep Feest

24/02 - Klasoverleg 1e leerjaar

            Zwemmen kl en 1e verdieping

26/02 - Sport groep Caroline

            Werkgroep Vitesse vm of avond

27/02 - Groot forum

02/03 - Inschrijvingsperiode voor broertjes en zusjes voor

            schooljaar 2015-2016 start!

            Coteam 20.00 u

03/03 - Sport groep Lars en Lowie

            Klasoverleg 2e kleuter

04/03 - Sport groep Sofie en Joke vdb

05/03 - Sport groep Nele

            Schoolvoorstelling 3/4 e leerjaar, 10.00 u

06/03 - CLB:medische controle 1e kleuter

            Ateliers 1e verdieping, 13.30 u

09/03 - Zwemmen 2e verdieping

            Klasoverleg groep Caroline, 20.00 u

            Klasoverleg groep Lowie, 20.00 u

            RvB Klimop, 20.00 u

10/03 - CLB: selectief consult-medische controle , 8.30 u

Online Klimopkalender

KLIMOPKALENDER

http://www.brownbearsw.com/freecal/klimop
http://www.brownbearsw.com/freecal/klimop

