
 
 
FruisVacature: 

 
 
Start schooljaar 
Beste ouders, 
Wij zijn heel blij dat we alle kinderen van de kleuterschool en lagere school weer voltijds zullen 
kunnen ontvangen op Klimop. Alle leerkrachten staan te popelen om opnieuw met hun klas op weg 
te gaan. Op school zullen we alle nodige maatregelen rond hygiëne in acht nemen. We starten in 
code geel en dat heeft toch een paar gevolgen. Gelieve onderstaande afspraken aandachtig door te 
nemen. 
 
Uurregeling 
 

 
Inkom ’s ochtends 

Kleuters 
Alle kleuters komen binnen via het 
hekken aan de kleine speelplaats in de 
Theresianenstraat. De kleuterleidsters 
wachten de kinderen daar op. Bij het 
belsignaal gaan de kinderen samen 
met de juf naar de klas. 
 
Lagere school 
De kinderen van de lagere school 
komen binnen via de voordeur en gaan 
via de speelzaal dadelijk door naar de 
grote speelplaats. Na het belsignaal 
gaan ze in hun klasrij staan en gaan ze 
samen met de leerkracht naar de klas.   
 

 
Middagpauze 
Vermits de hygiënemaatregelen rond het geven van warme maaltijden zeer streng zijn, is het voor 
ons als school niet haalbaar om dit te organiseren. Iedereen brengt dus zijn of haar 
lunchpakket mee en wij bieden de keuze aan tussen soep of water. De kleuters eten in de klas 
met hun juf en de kinderen van de lagere school eten in de refter in 2 shiften. 

Kinderen die naar huis gaan over de middag worden opgehaald aan de voordeur. 

Ochtendopvang (betalend) 7.30 - 8.00 

Ochtendopvang (gratis) 8.00 - 8.20

Schooldag 8.25- 15.25

Avondopvang (gratis) 15.25 - 16.00

Avondopvang (betalend) 16.00 - 18.00
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Ouders mogen niet mee naar binnen.  
Gelieve ook een mondmasker te 

dragen bij het brengen en afhalen van 
uw kind.



Uitgang ’s avonds 
 
15.30 - 16.00 
De oudste kleuters wachten 
in de speelzaal en  worden 
afgehaald langs de 
voordeur.  
 
De kinderen van de lagere 
school wachten op de 
kleine speelplaats en 
verlaten de school via het 
hekken van de kleine 
speelplaats. 

De jongste kleuters wachten in de refter op hun ouders. 
Gelieve hen af te halen via het hekken aan de tuin. 
Kinderen die met de fiets komen kunnen hun fiets afhalen 
in de fietsenstalling.  

Opvang ’s avonds na 16.00 
De kinderen van de lagere school die in de studie blijven 
kunnen afgehaald worden via het hekken aan de 
fietsenstalling.   
De kleuters kunnen afgehaald worden via het hekken 
aan de kleine speelplaats of bij regenweer via de 
voordeur. 

Handhygiëne  
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Wanneer worden de handen ontsmet of gewassen?

Bij aankomst op school

Na de speeltijd ’s ochtends

Voor het middagmaal

Voor de start van de lessen ’s middags

Na de middagspeeltijd

Bij verlaten van de school

Ouders blijven buiten wachten met mondmasker en komen niet op school.



Openklasmomenten & infoavonden 
 
Omdat de veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten primeert en omdat we niet-
essentiële bezoeken van ouders zoveel mogelijk willen vermijden, zullen de 
openklasmomenten en infoavonden van begin september niet doorgaan. 

De leerkrachten zullen u informeren via ons communicatiekanaal Seesaw. 
De leerlingen zijn reeds toegekend aan hun nieuwe klas. 
Op vrijdag 28 augustus zullen de leerkrachten een welkomstfilmpje posten. Hou Seesaw 
dus zeker in de gaten. 

Hebt u een nog geen login voor Seesaw of hebt u een nieuw toestel en wenst u de QR code opnieuw te 
ontvangen, geef dan zeker een seintje op ict@montessoriklimop.be of contacteer juf Mieke, onze 
brugfiguur via brugfiguur@montessoriklimop.be. 

 
Nieuwe gezichten op Klimop 

Juf Svea heeft besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan als ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk van de stad 
Gent. Zij wordt vervangen door juf Emma Van Daele. We wensen juf Svea veel succes met haar nieuwe professionele 
uitdaging. Juf Emma zal starten in het eerste leerjaar als parallelcollega van juf Elise. 
 
 
 
Juf Lore Deceuninck zal starten in het leerkrachtenplatform en zal als ambulante leerkracht vervangingen doen bij ziekte 
of afwezigheden van collega’s. 
We heten juf Emma en juf Lore van harte welkom in ons team! 
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Mogen wij vragen om de Seesaw family app zeker te updaten naar versie 7.4. 
   

De kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar mogen ook hun Seesaw Class app updaten 
op hun tablet of telefoon. 
Er zijn heel wat nieuwe functionaliteiten die enkel zichtbaar zijn in de nieuwste versie. Dank voor 

de medewerking!
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Een nieuw secretariaat voor onze secretariaatsmedewerkers 
 
We zijn heel trots op ons nieuw secretariaat en onze nieuwe vergaderruimte. De regenboogklas is 
volledig gerenoveerd en heeft een hele metamorfose ondergaan.  U kan onze 
secretariaatsmedewerkers bereiken op 09/223 75 08 of op 0495/38 75 08. 
Juf Christine werkt op maandag, woensdag en vrijdag en is verantwoordelijk voor alle 
leerlingenadministratie en nieuwe inschrijvingen.  
U kan haar bereiken op christine.blomme@montessoriklimop.be 

Juf Malika werkt op dinsdag, woensdag en donderdag en is het aanspreekpunt voor alle vragen 
rond facturatie en boekhouding. U kan haar bereiken op malika.lahchaichi@montessoriklimop.be 
 
Juf Mieke, onze brugfiguur, kan u contacteren voor alle vragen rond school, vrije tijd en opvang. 
Zij is bereikbaar op 0470/68.12.60 of via brugfiguur@montessoriklimop.be 
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Juf Emma 
1e leerjaar 

Juf Lore 
Ambulante 
leerkracht

Ontvangstbalie Vergaderzaal en werkplek
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Belangrijk! Buzzy Pazz registreren 

 
De stad Gent geeft aan alle kinderen tussen 6 en 15 jaar een gratis 
abonnement voor De Lijn. Om dit te kunnen blijven gebruiken, moet 
je het abonnement van jouw kind verplicht registreren. Zo blijft het 
abonnement geldig tot jouw kind 15 jaar wordt. 
 
Doe je het niet, dan werkt jouw abonnement niet meer en kan je 
een boete krijgen. 
 
Surf naar www.delijn.be/buzzygent of ga langs in een Lijnwinkel  (Gent 
Sint Pieters, Gent Zuid, Gent Korenmarkt).  
Heb je hulp nodig, geef dan een seintje aan onze brugfiguur. 
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