
 
 
Oproep:  

 

 
Dag van de ouder 
Op 1 juni is het Internationale Dag van de 
Ouder. Een dag die de Verenigde Naties in 
2012 in het leven riep om alle ouders 
wereldwijd te bedanken voor hun 
belangeloze inzet voor hun kinderen. 
 
Als school willen wij jullie ook expliciet 
bedanken voor alle flexibiliteit die jullie 
hebben getoond het afgelopen schooljaar. 
We hebben noodgedwongen ouders moeten 
weren uit de school omwille van de corona-maatregelen, maar we hopen van harte dat 
we jullie vanaf 1 september weer kunnen verwelkomen op Klimop. 
 
 
Nieuw: inscannen of uitscannen in de 
opvang 
We werken sinds deze maand met een 
digitaal systeem om de aanwezigheden in de 
voor- en naschoolse opvang op te nemen. Om 
de rekeningen correct te kunnen maken is het 
van belang dat uw kind zich meldt bij juf 
Monique of juf Blanche en wacht tot het 
effectief in- of uitgescand is alvorens het de 
school betreedt of verlaat. 
Dank voor de medewerking in deze. 

Organisatie laatste schooldag - 30 juni 
We sluiten samen het schooljaar af op 
woensdag 30 juni. Er is een gezamenlijk 
slotmoment met de eigen klas. Vermits we 
nog steeds geen ouders mogen toelaten op 
school is er geen mogelijkheid om het 
rapport bij de leerkracht te komen ophalen. 

Het rapport zal dus meegegeven worden 
met uw kind. U kan uw kind komen halen 
om 11.00 of om 12.00. 
 
Er is geen naschoolse opvang meer na 12.00 op 30 juni. 

Nog op zoek naar een zomerkamp? 
Ben je nog op zoek naar een leuk zomerkamp 
voor je kind, dan kan je altijd eens een kijkje 
nemen op www.milakampen.be. Zij bieden 
creatieve kampen aan in Atheneum 
Wispelberg(dat is vlakbij Klimop). 
 
Ook de sportdienst  van de stad heeft nog een 
heel aantal vrije plaatsen. 
Kijk maar eens op https://stad.gent/sport2/
sportkampen 

www.montessoriklimop.be
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Paasvakantie 2021
Zomervakantie 2021

Waar?
Atheneum Wispelberg
Wispelbergstraat 2
9000 Gent

Info & inschrijvingen  
www.milakampen.be
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1 juli : begin van de grote vakantie 

Vakantie is: 
de deur van je werk mogen sluiten om andere deuren te openen… 

Vakantie is: 
het lawaai van motoren en drukdoende mensen vergeten… 

Vakantie is: 
kousen uit, sandalen aan of lekker op blote voeten in het gras… 

Vakantie is: 
kunnen loslaten om te ontdekken hoe mooi je eigen tuin,  
streek of (buiten)land wel is… 

Vakantie is: 
een beetje luisteren naar de stilte… 

Vakantie is: 
aandachtig worden voor het ruisen van de bomen  
en de roep van de vogels… 

Vakantie is: 
de bedding van een riviertje volgen en  
kijken naar het kolken van het water… 

Vakantie is: 
veel dingen zeggen met de glimlach… 

Vakantie is: 
de waarde en het geluk van vriendschap mogen ontdekken… 

Vakantie is 
genieten van de warme nabijheid van mensen ergens op vakantie… 

Vakantie is: 
gaan fietsen met je haren in de wind en de zon op je gezicht… 

Vakantie is: 
je vrij voelen en dingen doen zonder tijdsdruk… 

Vakantie is: 
dankbaar worden…diep bij je eigen zelf kunnen komen… 
Respect tonen voor die immense Schepping! 
Een deugddoende vakantie aan iedereen! 
Juf Linda

www.montessoriklimop.be
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