Nieuwsbrief Klimop
Zingen voor vrede
1 Allerheiligen
2 Allerzielen

November 2018
De herfstvakantie loopt van zaterdag 27/10 tot zondag 4/11
Aan iedereen een fijne vakantie gewenst!
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4

Koffiemoment: maandag 5 november

5 koffiemoment voor ouders

Wees welkom in de refter maandagochtend voor een lekkere kop
koffie en een babbel met andere ouders.

6 medisch consult 1e leerjaar CLB
7

Zingen voor vrede: zaterdag 10/11

8 medisch consult 1e leerjaar CLB
zwemmen BB

Op 10 november zingen 150 kinderen samen voor vrede en
verdraagzaamheid, ook Klimop doet mee.
Plaats van het gebeuren Koninklijk Muziekconservatorium,
Hoogpoort 64, Gent. Van 15u tot 16u. Kom jij ook?

9 zwemmen TB
10 Optreden Hedera (festival voor de vrede)
11 Wapenstilstand
12 bijeenkomst oudercomité 20u

Pedagogische studiedag: maandag 19 november.
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Maandag 19 november is er een pedagogische studiedag voor de
leerkrachten.
De kinderen hebben dan GEEN school.
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15
16 zwemmen MB
boerderijbezoek OOB1 en OOB2
17
18
19 pedagogische studiedag (geen school)
20 technoklas BB3
oudercontact peuters, 1e, 2e kleuterklas
21

December

Save the date: Kerstmarkt vrijdag 14 december

14

Kom genieten van een drankje en een hapje in een
gezellige winter- en kerstsfeer.

Op vrijdag 14 december van 15u30 tot 18u is er een
kersthappening op Klimop.

Ons Klimop kinderkoor Hedera verwent jullie tussendoor
met hemelse liederen, gebracht door een 50-tal
engelenstemmetjes.
Niet te missen!

22 zwemmen BB
23 zwemmen TB
boerderijbezoek OOB3
24
25
26
27 oudercontact 3e kleuterklas
28

Klimop is laureaat voor de titel van Sociaalste
school 2018 !
De organisatie sCOOLedu nomineert scholen die
digitale geletterdheid inzetten om kinderen op
te voeden tot sociale digitale burgertjes.
We kregen heel positieve feedback rond onze
werking met Seesaw.
Na 15 november weten we of we in de prijzen
vallen. Duimen maar !
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30 Klimop kwis en kaffee

www.montessoriklimop.be

Oudercomité en feestcomité Klimop
November 2018
Brugouders gezocht

Ouderwerking op Facebook

We hebben al een aantal BRUGouders, maar zoeken
nog mensen die de communicatie tussen de ouders
en de school vlot willen helpen verlopen.

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes, foto’s
en aankondigingen van het oudercomité? Volg de
facebookgroep Oudercomité Klimop Montessori Gent:
https://www.facebook.com/oudersklimopmontessori

Bijeenkomst oudercomité

Dat kan bijvoorbeeld door:
- te luisteren naar een vraag van een ouder
- door te verwijzen naar bv. de juf, brugfiguur, …
- uitleg te geven bij een aankondiging van de school
- vragen en ideeën van ouders door te geven
Wil je je hiervoor inzetten? Laat het weten aan
Emmanuelle (mama Otto & Titus): 0497 47 17 49 of
emmanuelle_dewinne@yahoo.com

Wil je ook meedenken over de activiteiten en projecten
van het oudercomité, kom dan naar de bijeenkomst op
12 november (20.00u, regenboogklas van de school).

Bedankt !

&
De jaarlijkse kwis van het feestcomité, die we dit jaar
afsluiten met een natje en een droogje in ons ‘Klimop
kaffee’. Iedereen welkom, ook niet-kwissers!
Wanneer: vrijdag 30 november
Waar: refter van de school (Theresianenstraat)
Aanvang kwis: 20.00 u - Aanvang kaffee: 22.00 u
Kostprijs kwis: 2 euro per deelnemer
Bedankt aan iedereen die bijdroeg aan onze
activiteiten in oktober:
- dag van de leraar
- ontbijt van overal
- confituuractie
- fruitdag

Inschrijven: per team (4 deelnemers) of individueel
(dan stellen wij voor jou een team samen) vóór 23/11
via klimopfeestcomité@gmail.com met vermelding van
teamleden & groepsnaam.
De opbrengst gaat volledig naar de school: sint-actie, uitstappen, …

http://montessoriklimop.be/ouders

www.montessoriklimop.be

