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Buzzypas wordt MOBIB-kaart
Wist je dat de buzzypas wordt vervangen door een MOBIB-kaart?, dit is een buskaart
met pasfoto! Voor diegene die
dit nog niet hebben ontvangen,
moet dit aangevraagd worden.
De aanvraag kan op twee
manieren:
- stuur een pasfoto door naar
data.abo@delijn.be met daarbij
de vermelding van naam, adres
en rijksregisternummer.
of
- ga langs in de Lijnwinkel aan Gent Zuid waar je een gratis pasfoto kan
laten maken voor je MOBIB-kaart.
Wil je graag meer info? Kom dan gerust langs op maandag of donderdag bij juf Katia of mail
naar: brugfiguur@montessoriklimop.be

Recht op mediawijsheid.
In de maand oktober zetten we op Klimop volop
in op Mediawijsheid, aan de hand van lessen en
workshops. Kinderen hebben recht op digitale
geletterdheid, maar zeker ook op veiligheid en
begeleiding online. Mogen wij vragen dat u als
ouder ook een oogje in het zeil houdt thuis en
duidelijke afspraken maakt rond schermtijd en
internetgebruik?
Games en sociale media zijn leuk en af en toe
een spel spelen op de playstation, tablet of online kan echt geen kwaad, maar voldoende
nachtrust is essentieel voor kinderen. Dank alvast voor uw medewerking. Samen zijn we
ster-k, ook digitaal.
https://www.mediawijsheid.nl/ouder-kind-quiz-2017-kind/
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Yoga op Klimop

19 zwemmen MB

Hou jij van beweging en ook van rust? Vind je verhalen over dieren en de natuur geweldig?
Wil je leren hoe je dieren imiteert in een yogahouding? Wil je leren hoe je kan ontspannen?
Dan zijn yogalessen iets voor jou!
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Voor wie? 2e, 3e kleuterklas & 1e
leerjaar
Wat? Reeks van 5 lessen
Wanneer? Dinsdag van 16.00 - 17.00
Start? 9 oktober
Waar? Turnzaal van Klimop

Inschrijvingen:
Yogajuf: Pilar Galera
GSM: 0470/ 80 34 75
pilar.galera@skynet.be
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Zingen voor vrede en verdraagzaamheid: save the date 10/11
Op 10 november zingen
150 kinderen samen voor vrede en
verdraagzaamheid, ook Klimop doet mee.
Hou alvast 10/11/18 van 15.00-16.00 vrij
in je agenda.
Plaats van het gebeuren Koninklijk
Muziekconservatorium, Hoogpoort 64, Gent
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De herfstvakantie loopt van zaterdag 27/10 tot zondag 4/11
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Oudercomité Klimop
Oktober 2018
Bijeenkomsten oudercomité
Het oudercomité staat open voor de ideeën en vragen van alle ouders. Zin om
mee te werken? Steek gerust een handje toe bij een activiteit of kom eens
naar een bijeenkomst. Dit schooljaar komen we samen op 12 november, 14
januari, 14 maart en 7 mei.
Brugouders gezocht
Het oudercomité zet zich mee in voor het jaarthema SAMEN STER-K. We
zoeken een BRUGouder per schooljaar. Dit zijn ouders die de communicatie
tussen de ouders en de school vlot willen helpen verlopen.
Leg je gemakkelijk contact? Ben je af en toe op school te zien?
Wil je je hiervoor inzetten? Laat het weten!
Vragen? Meer info? Contacteer Emmanuelle (mama Otto &
Titus): 0497 47 17 49 of emmanuelle_dewinne@yahoo.com
Dag van de leraar
Vrijdag 5 oktober is dag van de leraar. Het oudercomité organiseert traditiegetrouw een ontbijt voor de juffen om hen te bedanken voor hun inzet.
Confituurverkoop
Dit jaar verkopen we zelfgemaakte confituur. De opbrengst gaat volledig naar
de school, ter ondersteuning van het koor, de sintactie, de uitstappen, enz.
Je kunt onze heerlijke confituur kopen vanaf 17 oktober.
Ontbijt van overal
Op woensdag 17 oktober organiseren we vanaf 8u30 een ontbijt voor alle
mama’s en papa’s van Klimop, met specialiteiten uit alle hoeken van de
wereld. Wie brengt iets mee? Inschrijven kan via het invulstrookje dat je
meekrijgt via je kind.
Fruitdag
Fruit is lekker en gezond! Op woensdag 24 oktober zorgt het oudercomité
voor een mooie fruitschaal in elke klas. Je hoeft die dag dus geen fruit mee te
geven naar de school.
Verkeersouder gezocht voor schoolstraat op woensdagmiddag
We zoeken nog één (groot)ouder voor de schoolstraat op woensdag van
11u45 tot 12u15. Je staat bij het informatief hekje aan het Casinoplein en
geeft toelichting bij vragen van bestuurders, zodat er geen auto’s in de
Theresianen- en Wispelbergstraat zijn. Wil je meehelpen, geef dan een
seintje aan Michaël (papa van Paul & Raf) op michael.geeraert@gmail.com.
http://montessoriklimop.be/ouders/
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