
 
 
FruisVacature: 

Impressie eerste communie van 25 oktober, door papa Rob. 
Een herfstige zondagochtend, 13 graden, Einde Were. Het oeroude kerkje van de Sint-
Martinusparochie van Ekkergem. Hier staan we dan, een beetje gelukkig, een beetje opgelucht 
omdat het eindelijk door kan gaan, een beetje triest omdat het plots weer allemaal anders 
loopt dan verwacht. 
Nee, we mogen nog niet binnen, het moet een verrassing blijven 

Een beetje ongeduldig trappelen de ouders heen en weer, ook omdat de lentekleren was frisjes 
zijn in dit herfstweer.  De klokken brengen de feeststemming mee 

Eindelijk: we mogen binnen. 

De eucharistieviering maakt zo veel goed: een mooie, stemmige, perfect voorbereide eredienst 
met onze 12 schatten in een hoofdrol. Ze komen in processie naar voor. Ze zingen samen met 
Hedera, dat heel zelfverzekerd de kerk met de mooiste klanken opvult. De heerlijke 
arrangementen en de prachtige begeleiding ondersteunen het geheel. Juf Katrien leidt 
eindelijk de mooie liederen. Ze heeft er zelf zo lang naar uitgekeken. Juf Linda vertelt zoals 
niemand anders vertellen kan over het adelaarsjong. De pastoor brengt ons allemaal op zijn 
onnavolgbare wijze dichter bij elkaar, dichter bij de essentie, voor sommigen dichter bij God. 

Dank aan alle ouders, onze lieve eerste communicanten, juf Linda, juf Katrien, de juffen die 
meehielpen bij de voorbereiding, Hedera, het orkest met Juf Elise, mama Leen, Sophie, 
Lieselotte, papa Jan voor de arrangementen, de pastoor, de omkadering in de kerk, de 
filmploeg, de fotografie, en wellicht vergeet ik nu nog enkelen. 

Dankbaar,  Papa Rob 

Babynieuws! 
Op 26 oktober is juf Sofie bevallen van een derde zoontje: Romain.   
 
We wensen Juf Sofie, haar echtgenoot Nico en de broertjes Maurice en 
Alfons een dikke proficiat met de geboorte van hun zoontje en kleine broer. 
Welkom lieve Romain! 

Zonnepanelen op Klimop 
Tijdens de herfstvakantie worden er op school zonnepanelen geplaatst. Dit 
gaat om een samenwerking met EnerGent. De panelen komen op het plat dak ter hoogte van de 
Theresianenstraat. 
 
EnerGent cvba is een coöperatieve vennootschap die 
burgers en verenigingen samenbrengt in hun streven naar 
een duurzame en klimaatneutrale samenleving.  
 
Vermits duurzaamheid en respect voor de aarde ook 
belangrijke principes zijn binnen ons pedagogisch project, 
willen wij hier ook graag aan deelnemen. 
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Corona nieuws 
Het Covid19-virus is momenteel overal in de samenleving. Dat heeft ook op school heel wat gevolgen. Een 
aantal leerkrachten moest in quarantaine, waardoor uw kind misschien zijn of haar vertrouwde klasjuf moest 
missen de voorbije dagen. Gelukkig konden we het tot nu toe opvangen met ambulante leerkrachten en 
gedreven interimaris en een kleine reorganisatie in de jongste kleuterklassen. 
Iedereen doet zijn of haar uiterste best om de gewone klaswerking zoveel mogelijk te garanderen.  
Wij danken u voor uw begrip in deze uitdagende tijden. Hou het veilig en draag zorg voor elkaar. 
 
 
Klimop op sociale media 
Vermits we met de huidige corona-maatregelen geen ouders meer kunnen toelaten op school, zullen we zeker  in contact blijven via 
Seesaw met foto’s en berichtjes. U kan de klasleerkracht steeds contacteren via die weg.  
Wenst u een gesprek met juf Katrien dan kan u een afspraak maken via zorg@montessoriklimop.be. Ook onze brugfiguur, juf Mieke 
mag u ook altijd aanspreken met vragen rond opvang, school of vrije tijd. (brugfiguur@montessoriklimop.be ) 

Om nieuwe, geïnteresseerde ouders te informeren over de werking en de visie van onze 
school, willen we graag vanaf november ook inzetten op sociale media. Klimop heeft 
ondertussen een instagram profiel en een Facebook pagina waarop we graag onze visie en 
werking willen toelichten.(start op 10 november!) 
 
Wij willen graag sfeerbeelden delen uit de klas en de school. Het gaat om foto’s van activiteiten of 
uitstappen waar we op een positieve en respectvolle manier onze werking willen duiden. Een foto 
met kinderen zegt natuurlijk meer dan een foto zonder kinderen, maar we hebben er alle begrip 
voor als u liever niet heeft dat een foto van uw kind op sociale media verschijnt. 
 
U mag deze posts natuurlijk delen zodat Gentse ouders kennis kunnen maken met Klimop. Alvast bedankt! 
 
Gelieve onderstaand strookje af te drukken en mee te geven aan uw kind of stuur een berichtje naar de klasleerkracht met uw keuze. 
 

 
 
Ik, ……………………………………………………………., moeder/vader van ……………………………………………….  
 
uit klas …………………………………. 
 
 

  
 Geef toestemming tot het posten van foto’s van mijn kind op de Facebook/instagram pagina van de school. 

 
 

  
 Geef GEEN toestemming  

 
 
Handtekening 

……………………………………… 
 
 
Eventuele opmerkingen kan u hieronder noteren. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dag van de leraar 
 

 
 
Op 5 oktober vierden we 'dag van de leraar'. Dit jaar 
bezorgde het oudercomité alle juffen een 'feestje-in-een-
doosje' in de vorm van een lekkere cupcake. We kijken er 
naar uit om het hele team volgend jaar terug in de watten 
te leggen met een feestelijk ontbijt! 

 
Postkaarten 

 

 
 
Na de herfstvakantie zullen we een postkaartenactie 
organiseren. Er zal onder andere een unieke 'Klimop-
inspiratie-reeks' te koop zijn. Houd alvast de berichtjes op 
Seesaw in de gaten J. 
 

   

Ouderwerking Klimop 
 

 
 
Het oudercomité komt ook in deze coronatijden geregeld (online) samen, onder meer om acties op touw te zetten om de 
school te ondersteunen, nu het extra nodig is. Als je een vraag hebt of graag deelneemt aan de activiteiten van ons ouderteam, 
neem gerust contact op via klimop.oudercomite@gmail.com. 
 
 

http://montessoriklimop.be/ouders 

   https://www.facebook.com/oudersklimopmontessori 
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