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Covid-19 toeslag 
Verschillende mensen hebben, vanwege Covid 19,  minder kunnen 
werken. De overheid wil hiervoor aan deze  mensen een premie 
uitbetalen. De premie kan je aanvragen boven op je groeipakket.  
Het komt niet automatisch. Je moet hiervoor  documenten 
invullen.  
Hoeveel?       � 120 : verspreid over 3 maanden (= �40/maand).  
Voor wie?     
  * Recht hebben op het basisbedrag van het Groeipakket 
  * Je aanvraag indienen voor 1 november 2020;  
  * In de maand maart, april, mei of juni 2020 gezinsinkomsten <  � 2.213,30/maand 
+ minstens 10 % lager zijn dan de gezinsinkomsten van januari of februari 2020.  
 
Voor jouw aanvraag kan je terecht bij de uitbetaler van jouw groeipakket.  
Meer info via brugfiguur@montessoriklimop.be of tel 0470/68.12.60 

Yoga op Klimop 
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Vrije dagen in oktober - Geen school 
Vrijdag 2 oktober: lokale verlofdag 
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Kinderyoga voor het 1e, 2e en 3e leerjaar 
Maandagavond van 16u tot 17u 
Reeks van 12 lessen aan � 84/reeks/kind 
Eerste les op 21/9/20 - laatste les op 14/12/20 
meer info op www.me-my.be of mail naar 
 pilar@me-my.be 
Tel: 0470/80 34 75
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Programmeerlessen via Codefever 
CodeFever organiseert lesreeksen programmeren voor kinderen en tijdens 
deze lessen bieden ze een startlevel programmeren (Start2Code) aan, 
in combinatie met spelactiviteiten (in thema coderen). Ze leren 
kinderen de basis van programmeren, logisch nadenken en 
probleemoplossend denken aan de hand van games.  
 
Wanneer? 9 zaterdagen in oktober en november van 9.00 - 12.00 
Waar? BenedictusPoort Campus Ledeberg, Hundelgemstesteenweg 93, 9050 Gent  
Prijs? Kansentarief: � 10, normale prijs: � 240 
Inschrijven kan via www.codefever.be/nl/dbsf2020 
  
Vrije tijd: Naar de jeugdbeweging! 
Een paar jeugdbewegingen vroegen ons om wat reclame te maken. Dat doen we met veel plezier want naar de 
jeugdbeweging gaan dat vinden we heel zinvol voor kinderen. 
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KSA Gent Sint-Pieters - enkel voor meisjes 
Adres: Sint Kwintensberg 86, Gent 

Website: https://www.ksagentsintpieters.be 
 

Wij zijn KSA Gent Sint-Pieters, een bende prettig gestoorde meisjes tussen 
5 en 17 jaar, die elke zaterdag van 14 tot 17 uur samenkomen om ons 

geweldig te amuseren. Onze groep bestaat uit sloebers, roodkappen, 
springers, Jim, sim en natuurlijk de leiding. 

We hebben elk jaar ook twee superleuke kampen, deze zijn tijdens de 
krokusvakantie en de grote vakantie. 

Hopelijk kunnen we jullie iedere zaterdag verwachten in ons vierkant en 
kunnen we straffe stoten en toffe spelen doen! 

Scouts Sint-Barbara Gent - jongens en meisjes 
Adres: Savaanstraat 33, 9000 

Website: https://stbarbara.scoutsgroep.be 
 

Heb je zin om te ravotten met je vrienden? Heb je zin om 
onvergetelijke avonturen te beleven? Zin om de stad en de 

stadsparken op een speelse manier te leren kennen? Kom dan 
naar de Sint-Barbara scouts, elke zaterdag van 14 tot 17 uur. 
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Oudercontacten 
Omwille van de stijgende corona-cijfers en de 
strenge regels rond hygiëne op school, hebben 
we besloten om de oudercontacten NIET op 
school te laten doorgaan. 

De klastitularis van uw kind zal contact 
opnemen via Seesaw om een telefoongesprek 
of videogesprek met u af te spreken om de 
vooruitgang van uw kind te bespreken.  Dit gesprek zal de laatste week voor de 
herfstvakantie doorgaan. 
 
Mogelijkheid tot domiciliëring 
Onze school biedt u de mogelijkheid om de schoolfacturen via domiciliëring te 
laten verlopen. Dit vermijdt dat u facturen uit het oog verliest of dat ze verloren 
raken in de boekentas. 
Wenst u gebruik te maken van domiciliëring, neem dan contact op met onze 
secretariaatsmedewerker die instaat voor de facturatie: 
malika.lahchaichi@montessoriklimop.be of bel naar 09/223 75 08 
 
 
Dag van de jeugdbeweging 
In de vorige nieuwsbrief stond een klein foutje. 
De dag van de jeugdbeweging is op 23 oktober. 
Wie wil kan zijn of haar uniform aandoen. 
We zijn benieuwd welke kleuren we allemaal 
zullen zien? 

 
 
Zwemlessen van de stad Gent 
Kinderen die nog niet kunnen zwemmen 
kunnen zwemlessen volgen via de stad Gent. U 
vindt meer informatie hierover op de volgende 
pagina. 
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  Zwemlessen stad Gent 
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