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BLIKVANGERS
Vrije inschrijvingen starten op 30 maart!
Herbronnen
Werkdag 28 maart !

Célestin Freinet aan het woord:
“Veeleisend maar zelfgekozen werk geeft meer 
voldoening dan eenvoudige maar opgedrongen 
activiteiten.”

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



KLIMOPNIEUWS
• Naar aanleiding van een grootschalig onderzoek van professor Max naar de spel-interesses van de 
kinderen organiseren we de eerste week na de paasvakantie een atelierweek op Klimop. We 
zouden die week met de ganse school in gemengde groepen aan de slag gaan om op allerlei 
manieren en met allerlei materialen grote gezelschapsspelen te bouwen. Wie geïnteresseerd is om 
mee te werken met een klein groepje kinderen mag zijn naam doorsturen naar els@klimop.info. 
Graag vermelden waar je sterktes liggen en welke dagen of uren je kan aansluiten. Of wil je meer 
info? Stuur gerust een mailtje naar Els. Alvast bedankt.

•Dag Caroline. Je had ons gezegd dat we van Pim (ex-klimopper) nog zullen horen op sportgebied, je 
hebt nu al gelijk gekregen!! Hier wat fotootjes van 
Pim, die, na zilver op het Provinciaal en zilver op 
het Vlaams Kampioenschap, vorig weekend de 
bronzen medaille heeft behaald op het Belgisch 
Kampioenschap judo. Hij heeft er veel moeite voor 
moeten doen, zowel op voorhand (zijn gewicht 
onder de 34 kg houden) als tijdens de kampen zelf, 
dus hij verdiende het dubbel en dik!!! 
groetjes ,nSuperfiere papa en mama Bart en Lut

•Binnen het coteam is besloten om de postvakjes 
(in poortgebouwtje) te sluiten. Na 13 jaar trouwe 
dienst merken we dat ze nauwelijks of niet meer 
gebruikt worden en de ruimte meer opslagplaats 
wordt dan info ruimte. Voor de folders wordt een 
ander systeem geïnstalleerd. Belangrijke info zal via 
de kinderen verlopen. De groentenpakketten zullen 
onder de bankjes geplaatst worden. Aan een nieuwe 
bestemming wordt gewerkt!

•Het LENTEFORUM wordt verplaatst van 27/3 naar 
2/4 van 16-18u. Uitnodiging volgt.

•Wisten jullie dat Iris en Ayla (groep Caroline) Klimop met groot enthousiasme en verve 
vertegenwoordigen in de Kindergemeenteraad van Oostkamp? De laatste keer was er de 
prijsuitreiking ifv de fluodag die op verschillende scholen georganiseerd werd en werd er bekeken 
wat scholen zoals doen rond MOS op school. De tijd was te kort om onze MOS activiteiten allemaal 
te duiden ;)  ! Een foto verderop in de Flash.

•De lente opruimkriebels laten zich voelen! Jij komt toch ook op de werkdag? Zaterdag 28 maart 
verwachten we veel volk tussen 10-16 uur!

•De denkgroep, met als doel een mogelijk freinet middelbaaronderwijs in Brugge te realiseren, is 
een eerste keer samengekomen. Bij de 15 geïnteresseerden werd er gepolst vanuit welke motivatie 
zij aanwezig waren en werd er al een eerste verkenning gemaakt van de mogelijkheden. Donderdag 
26 maart zitten ze al terug samen om verdere stappen uit te tekenen.

•Save the date: Grootouderdag in Klimop op zondag 26 april 2015 ! 

•Tisanjoen was een succes! Tientallen spelletjes konden gespeeld worden, naar tevredenheid van 
iedereen! Een gezellig dag zoals er nog mogen volgen in Klimop! Bedankt werkgroep Feest!

mailto:els@klimop.info
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KLASNIEUWS - KLEUTER

PEUTER - KELLY & HEIDI
 
10 kleine peutertjes die gingen eens bouwen... Dat 
kwam zo: ééntje had een boek mee waarin verteld 
werd hoe je ballen op elkaar plaatst. Huh? Ballen op 
elkaar, lukt dat wel? En zo gingen ze aan het bouwen, 
eerst met de ballen maar dan algauw met grote 
blokken, en toen zelfs met duplo-blokken. Wat ze ook 
al eens doen, is kleien. Maar dat roept dan weer 
hevige associaties op met "kaka". En zo kwam het 
dan weer dat Kelly een boekje voorlas "Over een 
kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept 
heeft". Tja, eenmaal je vertrokken bent in die 
peuterretoriek! Soms doen ze ook nog eens andere 
dingen, zoals madeliefjes gaan zoeken vanaf het 
moment dat de eerste heerlijke zon uit zit... 
Want stilaan verlangen ze nu toch heel erg om hun 
eigen mooie tuin te gaan ontdekken!

1e KLEUTER - JOKE
 
Boeven, scheer jullie weg! Het eerste kleuter waant 
zich de arm der wet sinds ze een project op touw hebben over de politie (en eigenlijk ook weer een 
beetje over de brandweer). In de klas werd een heuse -kartonnen- gevangenis nagebouwd en als je 

niet uitkijkt vlieg je er in, zonder pardon! Of zou de politie dat 
toch anders aanpakken? Eigenlijk willen ze het best wel eens 
gaan vragen -dat durven ze hoor!- en dan nog liefst met de 
fiets ernaar toe! Joke heeft haar werk aan deze groep met z'n 
uitgesproken ideeën... Gelukkig gaat het er niet altijd even 
serieus aan toe en bouwen ze ook af en toe een feestje, voor 
een jarige bijvoorbeeld. Deze week was Renaud aan de beurt: 
hiep hiep hoera!



KLASNIEUWS - KLEUTER

2e KLEUTER - BIE & ELIANE 

Het tweede kleuter plant ook een uitstap in het kader van hun project over dieren. Zij willen naar 'de 
Zonnegloed' trekken, een verantwoord dierenpark in het Heuvelland. Dieren die zwaar 
verwaarloosd of mishandeld werden, in beslag genomen bij louche dierenparkjes, circussen, 
handelaren of particulieren vangen ze daar op … Het zijn dieren die niet terug kunnen naar de natuur 
en die anders helemaal geen toekomst meer hebben. De kleine dierenvrienden gaan natuurlijk niet 
alleen uit naastenliefde daarheen, naar het schijnt kunnen ze daar ook zalig buiten spelen en 
ravotten! Enfin, een beetje zoals ze het gewoon zijn dus...

3e KLEUTER - GRIET

Sommigen hebben het nog niet helemaal door, maar hier in het 3de kleuter wordt het nu toch een 
beetje serieus... Met de knijpertjestijd kan je namelijk niet zomaar meer kiezen waar of wat je gaat 
spelen. Neen, je moet dat weloverwogen 
doen, en je kan ook niet steeds naar dezelfde 
hoek trekken. Mmm, zou dat al een beetje 
voorbereiding zijn op wat komen gaat? In 
ieder geval, ze laten het niet aan hun hart 
komen (trouwens, ze weten nu ook hoe dat 
er echt uitziet, dat hart). 
Ze gaan vrolijk door met het opvolgen van 
de bouwwerven in de straat (wat is er nog 
tekort aan de huizen om er in te kunnen 
wonen?), met het leren van Chinees 
(daartoe werden ze uitgedaagd door de klas 
van Nele), met het bakken van gezonde 
pannenkoeken (Oona eet die thuis altijd), en 
met spelen in het bos... 
En ze kregen ook hoog bezoek van de 
kleindochter van de barones van het kasteel 
waar zij nu in "wonen", ze zagen foto's van 
100 jaar geleden! Toen was er zelfs ook al 
een bel aan het kasteel, merkten ze op...

http://www.dezonnegloed.be/nl/
http://www.dezonnegloed.be/nl/
http://www.dezonnegloed.be/nl/
http://www.dezonnegloed.be/nl/


KLASNIEUWS - LAGER

1e LEERJAAR - JOKE
We zijn net gestart met een nieuw project over speelgoed. En zoals dat vaak gaat bij een project 
rollen we van het één in het ander. Zo kwam al snel het speelgoed van oma en opa de klas binnen.
Daarop nodigden we de oma’s en de opa’s uit voor een gezellige middag spelletjes spelen. Maar voor 
we dat konden doen, moest er een uitnodiging worden gemaakt. Wat moet daar op staan? Hoe 
worden die woorden geschreven? Zo ontstond er snel een les taalbespreking. Omdat we er een fijne 
middag wilden van maken maakten we een klein, zoet hapje klaar voor bij de koffie. Een crispy 
praline.
Donderdag hebben we samen de spelletjes klaargezet. Wel 20 oma’s en opa’s kwamen binnen.
We speelden van alles en nog wat, maar het ganzenbord en mens erger je niet waren alvast de 
toppers. Ook het hoefijzerwerpen was best wel cool.
We bekeken ook het schilderij van Rubens. Na de grote ontdekking, gingen we ook aan de slag om 
zelf speelgoed te maken. We bespraken hoe en wat en zo en kwamen tot de conclusie dat speelgoed 
wel aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Het moet veilig zijn en stevig en het moet je doen 
spelen. Alle zelfgemaakte speelgoedspullen werden aan een grondig controle onderworpen en kregen 
daarna het CE keurmerk.
Nu zijn we bezig met het uitwerken van een actie. Omdat de kinderen zo graag eens aan een 
kraampje willen staan, komt er binnen kort een weggeefmarktje.
Meer nieuws hierover volgt.

2/3e LEERJAAR - LARS

Hier zijn we volop in de moestuin gedoken. Met een 
strak schema zijn we aan de slag gegaan.
We zochten uit welke groenten het beste passen 
rekening houden met de vakanties in onze school-
moestuin. Oogst en zaai tabellen werden bekeken 
en besproken. We leerden ook hoe veel plaats 
groentes nodig hebben. Aan de hand van al deze info 
maakten we onze moestuinplannen op.
Daarna kon het effectieve werk beginnen.
De moestuin werd afgemeten, vlechtwerk als 
omheining werd gevlochten, bio-zaden besteld.
Daarnaast zijn we ook bezig met een 
vogelverschrikker te bouwen en een kunstwerk om de 
nu toch wat kale aarde op te leuken.



KLASNIEUWS - LAGER

2/3e LEERJAAR - LOWIE

We zijn er bijna! Al enige tijd zijn we druk bezig om een fairtrade klas te worden. Daarvoor moeten 
we verschillende opdrachten vervullen. Zo organiseerden we hier op het verdiep al eens een fairtrade 
ontbijt. We maakten tekeningen die werden gebruik op de fair trade dag in de Delhaize in Oostkamp 
die het label heeft van een fairtrade winkel.
Het laatste waar we nu mee bezig zijn is het verzamelen van stickers die op de fairtrade producten 
hangen. We hebben er al 350. Nog 150 te gaan en we verdubbelen onze punten.
Naast deze bezigheden zijn we ook opnieuw gestart met een project voer de geschiedenis van het 
schrift. Onze interesse is begonnen toen we een filmpje zagen op KETNET.
Daarna gingen we op onderzoek uit. We leerden dat de rotstekeningen van de Oertijd een voorloper 
was van het schrift. Ook de boeren handelen onder elkaar met het maken van tekeningen. Maar 
algauw merkten de mensen dat je wel veel tekeningen nodig hebt per woord. Zo werden de 
tekeningen vereenvoudigd en ontstonden er hier en daar al tekeningen die lijken op letters.
We probeerden ook zelf heel wat uit rond letters. Zo zijn we bezig met het zelf verzinnen van een 
alfabet. Proberen we zelf letters om te zetten in tekeningen en maken we een eigen geheimtaal.
Naast het kriebelen van allerlei tekens zijn we ook druk bezig met verkeerslessen. We gaan nu meer 
en meer op stap met de fiets en is het best nuttig om over het hoe en wat in het verkeer het één en 
ander te weten.
En vind je ons niet in de klas of op de fiets dan zitten we zeker en vast in de moestuintjes.

4e/5e LEERJAAR - CAROLINE

Maandag kregen we een super opkomst voor ons 
klasoverleg. Daar toonden de kinderen met wat we 
zoal bezig zijn geweest. Het toneel werd gespeeld, 
werkstukjes voorgesteld en techniek opdrachten 
gedemonstreerd. In onze klas zijn we nog altijd 
volop bezig rond techniek. Zowel chemie, 
fysica als elektriciteit onderzoeken we met veel 
enthousiasme.
Daarnaast overtroffen we onszelf door een hele 
grote hoop cijferen te verslaan, gaf Jente en 
Korneel een zeer toffe judoles tijdens het sporten 
en werden er leuke Franse dialogen in toneelvorm 
voorgesteld aan elkaar.
Ook kregen we nieuws dat Leonard op 22 maart 
zijn prijs mag gaan afhalen, want …hij zit bij de 
winnaars van junior journalistiek

Van R naar L: Iris en Ayla in de 
kindergemeenteraad-Oostkamp



KLASNIEUWS - LAGER

4e/5e LEERJAAR - NELE

We zijn nu eventjes geen klas meer, maar een 
evenementenbureau. Met 2 grote 
evenementen , hebben we onze handen meer dan 
vol.
Zo bekommeren we ons rond de 
zonsverduistering van 21 maart. We 
onderzoeken op welke manier je veilig kan kijken 
naar dit toch wel speciale fenomeen.
Maar om dit te weten, moeten we eerst wat kennis 
opdoen rond hoe dat nu precies in zijn werk gaat 
zo’n zonsverduistering.
Wat is dat? Hoe ver staat de zon van de aarde? …
De eclips brilletjes zijn alvast bestelt en 
toegekomen.
Onze andere evenement is het organiseren van het 
lenteforum van 2 april. Een klein tipje van de 
sluier kunnen we al oplichten.
Waarom op 2 april? Omdat 1 april er net voor ligt. 
Zo gingen we kijken waar de herkomst ligt van 1 
april. Waarom vissen en waarom net op 1 april.
Het is voorlopig nog niet echt een evenement, 
maar wie weet komt het er nog van.
Nadat we de dinowedstrijd hebben gewonnen met 
het 3de kleuter mochten wij hen opnieuw uitdagen.
We daagden hen uit om Chinees te leren. En dit is voor onze klas ook interessant, want zo moeten wij 
ook Chinees leren anders kunnen we hen niet controleren of ze het wel degelijk goed doen.
Meer nieuws volgt.

6e LEERJAAR - SOFIE

Bij de één begint het te kriebelen, bij de ander zorgt het voor een dosis gezonde spanning.
Het middelbaar. Langzaamaan komt het dichterbij. We zijn dan ook druk bezig met het oriënteren 
naar het middelbaar toe.
We zoeken op welke interesses we hebben, hoe we onze talenten kunnen omzetten naar een beroep 
om zo te komen tot een studiekeuze. Het CLB kwam de klas de structuur uitleggen van het secundair 
en er was een scholenmarkt op het verdiep.
Naast die vele input leerden we ook verschillende technieken aan om een portret te leren tekenen.
Het wierp alvast zijn vruchten af, want je kunt de kinderen er zeer goed om herkennen.
Binnenkort start ook het tweede deel van ‘De Voice’.



EVEN JE AANDACHT VOOR
Een terugblik op de pedagogische studiedag

Op de laatste pedagogische studiedag van 4 februari hadden we het over 'nieuwe klasstructuren van 
de school'. Vorig jaar was er op een schooloverleg en in verschillende klasoverleggen al een aanzet 
geweest naar het vernieuwen van de klasstructuren van 4,5 en 6. We voelden verschillende noden bij 
de kinderen, ouders en leerkrachten en we wilden hiermee graag aan de slag gaan.

Op de studiedag hadden Els, Griet en Joke Vdb een goed plan uitgedokterd om meer klasdoorbrekend 
te werken. Verschillende mogelijkheden werden bekeken om zowel verticaal als horizontaal aan het 
werk te gaan. Het grote besluit was dat er veel mogelijkheden/kansen zijn om de klasstructuren 
binnen Klimop op een vernieuwende manier te herbekijken. Niet voor niets verwees Célestin Freinet 
naar ‘l’école moderne’.

We zijn alvast van plan om te herbronnen:

Andere scholen bezoeken in functie van atelierwerking, classe unique, andere manieren van 
klaswerking, …
Interne herbronning: Wat vinden we belangrijk? Wat moet er anders? Waarom moet het 
veranderen? Wat houden we? Welke nieuwe kansen zien we? Veranderingen toetsen aan de 
Klimopvisie.

Concreet denken en plannen we hier:

Atelierwerking waar verschillende talenten met verschillende leeftijden elkaar kunnen ontmoeten.
Het installeren van een muurbord, die door het jaar heen een broeiplek wordt waar je alle ideeën 
en resultaten van iedereen op een mooie manier gepresenteerd kan bewonderen.

De mogelijke veranderingen zijn nog niet voor morgen. We zijn er niet alleen op de studiedagen mee 
bezig, maar ook op de wekelijkse teamvergaderingen werken we er met grote regelmaat aan verder. 
We willen dat dit op een doordachte, onderbouwde manier tot stand komt. We spreken hier van een 
meerjarenplan waarmee we er voor kiezen om mogelijke veranderingen van onderuit (bij de 
kleuterklassen) te laten ontstaan. Zodat iedereen kan meegroeien, stilletjes aan gewoon kan worden 
aan de nieuwe structuren.

Elke fase zal van kortbij worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Via verschillende kanalen 
binnen Klimop zullen jullie op de hoogte worden gehouden. Er wordt zeker en vast tijd en ruimte 
gemaakt om van gedachten te wisselen. We beginnen alvast na de paasvakantie (20 tot 24 april) met 
een klasdoorbrekende atelierweek. Dit is alvast een eerste aanzet naar een nieuw Klimopverhaal.

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!

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/


16/03 - PPP vergadering (pestpreventieprikkel), 20.30u

            Werkgroep Feest

17/03 - Sport groep Lars en Lowie

            Klasoverleg groep Lars, 20.00u

            Klasoverleg 2e kleuter, 20.00u

18/03 - Sport groep Sofie en Joke vdb

            Badmintoninstuif 3/4e ljr - Koude Keuken Brugge

            Werkgroep Inrichting, 20.00u

19/03 - Sport groep Nele

20/03 - Kleuterforum

            Rollebolle

21/03 - Schoolschaak kampioenschap, 9.00u - 17.00u 

23/03 - Zwemmen 2e verdiep

            Zwemmen 2e kl en 1e verdieping

25/03 - WG Vitesse

26/03 - Sport groep Caroline

            WG ICT, 20.00u

            WG PR, 20.15u

28/03 - WERKDAG IN KLIMOP!, 10-16 uur

02/04 - LENTEFORUM - 16-18 uur

03/04 - Pedagogische studiedag (kinderen blijven thuis)

            Teamweekend

Online Klimopkalender

KLIMOPKALENDER

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

