
 
 
Oproep:  

Babynieuws! 
 
Op 16 juni is juf Anouk, klastitularis van 
de peuters en eerste kleuterklas (JOB2) 
bevallen van een zoontje César.  
Zij wordt in het eerste semester vervangen 
door juf Anoek Van Caeneghem. 

 

Juf Lotte (klastitularis bovenbouw) is op  
26 augustus bevallen van een zoontje. 
Haar klas wordt dit schooljaar 
opgevangen door juf Eline Mulier.   
Juf Lotte zal vanaf januari een 
ambulante functie opnemen op school. 

 
Nieuwe enthousiaste gezichten op Klimop! 

Juf Katrien gaat op 1 september een nieuwe uitdaging aan. 

www.montessoriklimop.be
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Juf Katrien heeft de afgelopen 24 jaar steeds 
enthousiast meegebouwd aan het pedagogisch project 
van onze montessorischool en ze was voor heel veel 

kinderen en collega’s een luisterend oor en 
klankbord. 

Op 1 september  gaat ze een nieuwe professionele 
uitdaging aan en start als directeur in de basisschool 

Sint Lieven Kolegem in Mariakerke. 
 

We wensen juf Katrien heel veel succes bij deze 
nieuwe stap in haar onderwijscarrière en we willen 
haar van harte danken voor al die mooie, zorgzame 

en muzikale jaren op Klimop. Het ga je goed, juf 
Katrien!

Juf Yana wordt 
titularis van 3A

Juf Eline wordt 
titularis van 6A

Juf Laura wordt 
zorg- en STEM-juf



Infoavond tussenbouw en bovenbouw: 21 september 
Op dinsdagavond 21 september is er een infoavond voor de ouders van de kinderen van het derde, vierde, vijfde en zesde 
leerjaar. De klaswerking wordt hier toegelicht. We verwachten de ouders (zonder de kinderen) van 19.30 tot 21.30. 

Verbouwingen op Klimop - verhuis 5e leerjaar 
Na de renovatie van het dak van het gebouw aan de overkant van de grote speelplaats, wordt nu het schoon verdiep 
aangepakt. Vorig schooljaar zat juf Delphine met het 6e leerjaar in dit lokaal. Door de werken moet de juf met haar 
leerlingen van het 5e leerjaar verhuizen naar een andere ruimte. Bij gebrek aan plaats op onze school verhuizen juf 
Delphine en juf Sabrina met het 5e leerjaar naar 2 lokalen in Marialand. Dat is een gebouw aan de overkant van de straat. 
De juffen zullen hun buigkracht gebruiken en ervoor zorgen dat de lokalen helemaal klaar zijn voor de start van het 
schooljaar.  

De bovenbouwers gaan op sportklas! 
De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar zijn op sportklas van 6 tot en met 10 september.  
Wil je hen een briefje schrijven? Stuur dan naar volgend adres: 

Sport Vlaanderen Blankenberge 
Koning Boudewijnlaan 15bis 
8370 Blankenberge 

 
Het hele team telt samen af naar 1 september!  Welkom terug op Klimop. 
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Op woensdag 29 september is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten. Er is dan 
geen school voor uw kind.



Activiteiten na school in Gent 

Dansschool La Mariposa in Gent verwelkomt alle 
kinderen vanaf 4 jaar. 
Gebruik van de UITPAS is mogelijk. 

 

Juf Elise treedt op in de Abt Gent op vrijdag 8 oktober. 
Indien je haar graag eens live bezig ziet: reserveer 
tickets via info@deabt.gent . 
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✓ Danslessen kleuters – tieners – volwassenen 
✓ Verkoop danskledij- en accessoires 

 

 
Kortrijksepoortstraat 228, 9000 Gent 
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