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Verlofdagen in de maand mei:
Donderdag 13 mei: Hemelvaart
Vrijdag 14 mei: brugdag
Maandag 24 mei: Pinkstermaandag
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Vacature coördinator voor- en naschoolse opvang

6 wenmoment nieuwe kleuters
start vrije inschrijvingen

Onze juf Monique neemt na meer dan 30 jaar afscheid van
Klimop en gaat op pensioen op 30 juni. Ze zal natuurlijk op
gepaste wijze in de bloemetjes gezet worden en we willen haar
hartelijk danken voor die jarenlange inzet.
Juf Monique is verantwoordelijk voor de voor- en naschoolse
opvang, de studie en ze is ook de verantwoordelijke
huisbewaarder van Klimop.
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Geen school

Mochten jullie iemand kennen die deze functie kan of wil
opnemen (17u/week), gelieve dan contact op te nemen met
directie@montessoriklimop.be of te bellen naar 09/223 75 08.

Schoolfotograaf

Op 4 mei komt de schoolfotograaf langs in alle klassen. De
bestellingen van de foto’s zal dit jaar digitaal verlopen via de
website van de fotograaf. Meer informatie volgt via de agenda
van uw kind.

Organisatie schooljaar 2021-2022

In de maand mei beginnen wij al volop met de organisatie van het volgende schooljaar.
Het is dan ook belangrijk om te weten of uw kind op Klimop blijft of niet. Mocht uw
kind de school verlaten, omwille van een verhuis of een andere dringende reden, gelieve
dan zeker contact op te nemen met de school. U kan mailen naar
zorg@montessoriklimop.be of naar directie@montessoriklimop.be.
Mocht u een persoonlijk gesprek wensen met de zorgcoördinator of met de directie, dan
kan u altijd een afspraak maken op 09/223 75 08.

Zomerkampen

In de zomervakantie zijn er heel wat mogelijkheden
voor kinderen om een kamp te volgen. Samen spelen,
bewegen en nieuwe dingen leren kan heel leuk zijn.
We delen graag het aanbod van Freetime en Idee Kids.
Beide organisaties organiseren kampen zonder
overnachting voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.
Tijdens deze 'kampen waar je iets van opsteekt' gaan
kinderen een hele week aan de slag rond een
kampthema. Je kan kiezen uit meer dan 100
verschillende thema’s. Monitoren met pedagogische ervaring toveren met gemak een
glimlach op elk gezicht. Ontdek de kampen in je buurt, neem snel een kijkje
op ideekids.be of freetime.be

Tijdkracht

Mogen wij vragen om ’s ochtends op tijd op school te zijn aub. Een
heel aantal kinderen komt te laat en daardoor storen ze de lessen
die al gestart zijn. Dit is heel vervelend voor de leerkracht en de
organisatie. De schoolbel gaat om 8u20.
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Zwemlessen

Beste ouders,
Zoals jullie weten gaan de kinderen van de lagere school regelmatig
zwemmen met juf Mieke. Je kan ook een extra zwemcursus volgen bij
de stad Gent. Wil je dit ook voor jouw kind? Volg dan dit schema.
Kinderen geboren vóór 31 december 2016 =
VERPLICHTE TESTDAG ZWEMMEN!

Inschrijven voor de testdag kan
vanaf 17 mei 2021.

Kinderen geboren na 31 december 2016 = geen

testdag, worden ingedeeld op leeftijd.
Inschrijven vanaf 17mei 2021.

https://stad.gent/sport2/sportcursussen of
bellen 09/ 266 80 00

https://stad.gent/sport2/sportcursussen of
bellen 09/ 266 80 00

De testdag gaat door op
zaterdag 29 mei 2021 in
zwembad Rooigem (Peerstraat
1, 9000 Gent) tussen 17u en
20u. Zo kijkt men bij welke groep jouw kind
het best kan starten.

Start zwemles = september 2021
zwembad Strop (Stropstraat 31, 9000 Gent)
of zwembad Rooigem (Peersrtaat 1, 9000
Gent)

Start zwemles = september 2021
zwembad Strop (Stropstraat 31,9000 Gent)
of zwembad Rooigem
(Peerstraat 1, 9000 Gent)

Niveau 2 tot 4

Februari -juni op
woensdag (45
minuten/week)
februari – juni op
zaterdag (30
minuten/week)

Prijs
Gentenaar

Uitpas met
voorkeurstarief

90 €

18 €

60 €

12 €

Heb je nog vragen? Spreek dan gerust juf Mieke (turnjuf) of juf Mieke (brugfiguur) aan. Ze
helpen je graag verder.
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