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Opgelet: vrijdag 29 januari is er een pedagogische studiedag. Er is dan
geen school voor uw kind.
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Opnieuw zwemmen voor MB en TB
De zwemlessen voor de midden- en tussenbouw starten weer op
vanaf deze week. U vindt de data in de kalender hiernaast.
Vermits de regels heel streng zijn en er maar een beperkt aantal
kinderen tegelijk in het zwembad mogen, zijn er helaas nog geen
zwemlessen mogelijk voor de bovenbouw. We houden u zeker op
de hoogte van zodra het weer mag.
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Schoolstraat = veilige straat = gezonde straat

Enkele jaren geleden vroeg Klimop samen met Atheneum De Wispelberg een
schoolstraat aan. Bij het opengaan van de school en op woensdagmiddag wordt
gemotoriseerd verkeer geweerd in de Wispelbergstraat.
Een team van een tiental vrijwilligers staat in voor de
begeleiding door een kwartiertje permanentie te houden aan het
Casinoplein. De schoolstraat wordt op steeds meer begrip
onthaald. Voor de vrijwilligers zijn de resultaten vermeld in dit
artikel een échte opsteker: Schoolstraten leiden naar gezondere
luchtwegen…
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Wil je als ouder een steentje bijdragen en deel worden van een
ploeg vrijwilligers om een vast kwartier op te nemen, of als
reserve, stuur dan een mailtje naar michael.geeraert@gmail.com of bel hem op
0475/92 03 48
Inschrijving kampen en opvang krokusvakantie
De krokusvakantie loopt van 15 tot 19 februari. Heb je
opvang nodig in die periode of ben je op zoek naar een
kamp voor je kind(eren)? Kijk dan zeker eens op
volgende websites.
*Kinderopvang stad Gent : aanmelden kan je via
www.kinderopvangstadgent.be.
Let op! 17 januari worden hun aanvragen afgesloten.
Wacht dus niet te lang.
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* Speelpleinwerking Gent : Ook hier moet je op voorhand inschrijven.
Let op: sommige pleinen werken per week andere per dag.
https://stad.gent/nl/kinderen/vakantiepret/speelpleinwerking

29 pedagogische studiedag = GEEN
SCHOOL

*Sportkampen Stad Gent: inschrijven kan vanaf zaterdag 9 januari!
https://stad.gent/sport2/sportkampen
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*Andere organisaties : Muzaiëk Gent, Freetime, idee kids,….
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* Kampzoeker.be verzamelt alle kampen in Vlaanderen en Brussel. Een
aanrader om eens te bekijken.
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Wacht niet te lang, want sommige kampen zijn erg snel volzet of hebben
een bepaalde inschrijvingsdag. Heb je problemen om een kamp te
zoeken of te reserveren? Spreek me dan gerust aan of stuur me mailtje.
brugfiguur@montessoriklimop.be

www.montessoriklimop.be

Inschrijvingsperiode broers en zussen (geboortejaar 2019)

Kinderen die geboren zijn in 2019 en al een broer of zus hebben op Klimop,
krijgen voorrang om in te schrijven op Klimop.
Inschrijven kan tussen 18 en 29 januari 2021.
Maak een afspraak met juf Christine via mail: secretariaat@montessoriklimop.be of bel naar 09/223 75 08

Nieuws van het oudercomité
Pannenkoekenverkoop
Ook dit jaar verkopen we weer overheerlijke pannenkoeken ten voordele van de
school. Een pak (= 1 kg) met 12 pannenkoeken kost 6 euro. Omdat ze vers
gebakken zijn, kan je ze gemakkelijk invriezen voor toekomstige feestjes!
Bestellen kan enkel online via bit.ly/pannenkoekenklimop2021. Geef je
bestelling door voor zaterdag 23 januari. Je pannenkoeken worden
meegegeven op dinsdag 2 februari.
Vorig jaar verkocht de klas van juf Nancy de meeste pannenkoeken. De klas die
dit jaar de meeste bestellingen heeft, krijgt de enige echte pannenkoekentrofee!
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