
 
 
Oudercontacten 

 
Nieuws van het oudercomité 
 
De pannenkoekenverkoop liep als een trein. Met zijn 
allen bestelden we 537 pakken, wat nog meer is dan 
de vorige jaren. Bedankt voor jullie massale steun! 

Het oudercomité zal de pannenkoeken op dinsdag 2 
februari meegeven met de leerlingen. We zorgen voor 
een draagtas per bestelling. We maken dan ook 
bekend welke klas de trofee gewonnen heeft ... 
 
Corona maatregelen 
Beste ouders,  
in de media kregen we heel wat verhalen te horen over uitbraken van 
het coronavirus in scholen. Wij delen en begrijpen uw bezorgdheid 
rond de gezondheid van uw kind en zijn of haar leerkracht. 

Wij wensen te benadrukken dat we alle opgelegde maatregelen vanuit 
de overheid, onze preventieadviseur en het CLB nauwgezet opvolgen. 
Bij een melding van besmetting wordt onmiddellijk het CLB 
gecontacteerd en daar vertelt de verantwoordelijke arts wat we als 
school moeten doen.  
 
Maar we kunnen allemaal een steentje bijdragen om de verspreiding van 
het virus in te perken en het voor iedereen veilig te houden: 
 
1. Draag altijd een mondmasker wanneer u uw kind komt halen. 
 
2. Hou 1,5 meter afstand in de schoolomgeving. 
 
3. Vermijd de drukke momenten. Er is gratis opvang tot 16.00 dus u 
kan uw kind afhalen tussen 15.30 en 16.00.  

4. Mondmaskers voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar moeten 
enkel wanneer er een besmetting is in de klas, maar als kinderen (of hun 
ouders dat wensen) mogen ze natuurlijk een mondmasker dragen. 

 

www.montessoriklimop.be

1

2 pannenkoeken worden meegegeven

3

4

5 zwemmen MB

6

7

8

9 reptielen bij de oudste kleuters

10

11

12 zwemmen TB

13

14

15 krokusvakantie

16 krokusvakantie

17 begin van de christelijke vasten 

18 krokusvakantie

19 krokusvakantie

20

21

22

23

24

25

26 zwemmen TB

27

28

Nieuwsbrief Klimop 
Februari 2021

De krokusvakantie start op zaterdag 13 februari en eindigt op zondag 21 februari. 
We wensen iedereen een deugddoende vakantie. 

Het Klimop-team
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