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Zingen voor vrede
1
2 begin advent
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Inschrijving broers en zussen - geboortejaar 2017
Indien u al kinderen heeft op school en u wil graag een jonger broertje of zusje inschrijven,
dan kan dat in de periode van 4 tot 15 februari
Gelieve een afspraak te maken met juf Christine op 09/223 75 08
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Warmste kersthappening - 14 december 2018
15.30 tot 18.00

5 Sinterklaas
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hapjes, drankjes, spelletjes en veel sfeer!

7 zwemmen TB

Optreden Hedera 16u en 17u30
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14 zwemmen MB
warmste kersthappening
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17 wenmoment nieuwe kleuters

Gratis sportlessen multimove
Op zaterdag 5 januari en zaterdag 19 januari 2019 kunnen
kinderen tussen 3 en 8 jaar gratis deelnemen aan een namiddag vol
bewegingsactiviteiten in de Topsporthal in Gent.
Inschrijven kan via onderstaande link. Meer informatie vindt u in
bijlage terug.
https://tinyurl.com/multimove-gent

Muzikanten gezocht !
Onze Klimop-musical gaat door op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019.
Speelt u als ouder een instrument en hebt u ervaring in een
band of een orkest? Zou u het zien zitten om mee te doen aan
de musical?
Stuur dan een mailtje naar
katrien.berkvens@montessoriklimop.be om te bekijken wat de
mogelijkheden zijn.
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20 zwemmen BB
21 rapporten mee
kerstconcert Hedera UZ Gent
22 kerstvakantie

Oudercomité Klimop

http://montessoriklimop.be/ouders

Sintactie
Ook dit jaar maakt het oudercomité het mogelijk dat de Sint
aan elke klas mooie cadeautjes kan geven en lekkers voor alle
kinderen.

23 kerstvakantie

Confituuractie

24 Kerstavond

Heb je ook gesmuld van de lekkere confituur? Je mag de lege potten
terugbezorgen op school in de week van 17 tot 21 december.

25 Kerstmis
26 kerstvakantie
27 kerstvakantie
28 kerstvakantie

De kerstvakantie loopt van zaterdag 22 december tot en met
zondag 6 januari.
We wensen iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar.

29 kerstvakantie
30 kerstvakantie
31 kerstvakantie
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