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Luizencontrole 9 november.
In het kader van ons luizenbeleid, willen we op
donderdag 9 november, na de vakantie, alle
kinderen van de school controleren.
Dit kan enkel doorgaan indien er voldoende ouders
komen helpen.
Wil je helpen? Graag een mailtje naar
brugfiguur@montessoriklimop.be, ten laatste op maandag 6 november.
(Telefoonnummer Katia: 0471/21 74 25)

Pedagogische studiedag 15 november = geen school.
Op 15 november hebben de leerkrachten een pedagogische studiedag en is
er dus geen school voor de leerlingen.
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Quiz 17 november
De inschrijvingen voor de Klimop-Quiz lopen
binnen, een tiental teams warmen zich al op
voor een gezellige ouderwetse quizavond. Er zal
voldoende tijd zijn om tussendoor en nadien een
glas te drinken en te keuvelen.
Ben je ook bezig met een team?
Super, we kijken uit naar je inschrijving.
Wil je wel deelnemen, maar heb je nog geen team?
Laat het ons zeker weten, dan voegen we jullie toe aan een
ander team. Alles via: klimopfeestcomite@gmail.com

Studietoelagen
Extra info op www.studietoelagen.be,op het gratis
telefoonnummer 1700 of je kan de brochure
opvragen bij juf Christine (in de regenboogklas)
We organiseren drie momenten op school om deze
formulieren samen met u in te vullen:
- maandag 20 november om 8u30
- woensdag 22 november om 8u30
- vrijdag 24 november om 8u30
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Breng je identiteitskaart en rekeningnummer mee.
Je kan dit ook zelf doen thuis op papier of via de website
www.studietoelagen.be
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Oudercontacten
Dinsdag 14 november: 3e leerjaar
Donderdag 16 november: 4e leerjaar.
Donderdag 23 november: peuters, 1e, 2e kleuterklas.
Dinsdag 28 november: 3e kleuterklas
U krijgt binnenkort een invulstrookje, via de agenda van uw kind, om uw keuze aan te
duiden.
Een oudercontact is een waardevol moment om het welbevinden, de houding en de inzet van uw kind met de
klastitularis te bespreken.

Terugblik op het multicultureel ontbijt.
Op woensdag 25 oktober schoven 51 mama’s, papa’s en grootouders aan voor het
tweede multicultureel ontbijt op Klimop.
In de refter werd er gezellig verbroederd tussen Nederlandstalige en anderstalige
ouders. Er werd gesmuld van hapjes uit verschillende landen.
Dank aan mama Ellen en mama Halime om dit te organiseren.
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