
 
 
Oproep:  

 
Corona-maatregelen vanaf 1 oktober 
 
Het onderwijs volgt vanaf 1 oktober de richtlijnen die gelden in de 
brede samenleving. Vanaf 1 oktober moeten personeelsleden en 
leerlingen geen mondmasker meer dragen op school.  
Alle externen (= geen personeelslid van de school) die de school 
bezoeken dienen wel een mondmasker te dragen. 
 
Op straat aan de schoolpoort moet het ook niet meer, maar de school vraagt expliciet dat 
wie niet gevaccineerd is, zeker ook aan de schoolpoort een mondmasker draagt. Zo 
beschermen we elkaar en houden we covid zoveel mogelijk buiten de schoolmuren. 

Nieuwe zorgcoördinator vanaf 1 oktober 
 
Wij verwelkomen mevrouw Mieke Bruyneel vanaf 1 
oktober.  Zij is onze nieuwe zorgcoördinator op Klimop. 
Juf Mieke is logopediste en specialiseerde zich in 
meertaligheid. Wij hopen dat ze zich snel thuis mag 
voelen op Klimop. 
U kan haar contacteren via mail: 
mieke.bruyneel@montessoriklimop.be of 
zorg@montessoriklimop.be 
 
 
Bosklassen 
 
Vanaf 18 tot 22 oktober trekt de 
tussenbouw (= leerlingen 3e en 4e 
leerjaar) naar de bossen van Heer-sur-
Meuse voor een week vol actie en 
avontuur. Heb je nog vragen hierover, 
aarzel dan niet om de leerkracht van 
uw kind aan te spreken of te 
contacteren via Seesaw. 
Wil je graag een briefje schrijven? Dat 
kan ! 

Oog voor lekkers - fruit op donderdag 
 
Op 7 oktober start de fruitactie ‘oog voor lekkers’ 
opnieuw.  
Elk kind krijgt op donderdag een gratis stuk fruit 
dankzij de subsidies van het ministerie van landbouw en 
de vrijwillige inzet van het oudercomité. 
Op donderdag brengen we vanaf 7 oktober dan ook 
geen koek mee.  
Woensdag en donderdag zijn de fruitdagen op 
Klimop. Gezond en gevarieerd eten is belangrijk en we 
geven de kinderen graag het goede voorbeeld. Dank 
voor de medewerking!
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Domaine de Massembre 
Montessorischool Klimop Gent 
tav. Naam Kind 
Massembre 84 
5543 Heer-sur-Meuse

De herfstvakantie loopt van zaterdag 30 oktober tot zondag 7 
november 2021. Er is dan geen school voor uw kind. 
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Help mee met de ouderwerking op Klimop 
 

 
 

Nu we als ouders weer meer op school kunnen komen, plant het oudercomité terug allerlei acties: 
- Activiteiten doorheen het schooljaar: we willen opnieuw fruit verdelen, koffiemomenten houden, pannenkoeken 

verkopen, enz. Hiervoor zoeken we nog mensen die graag meehelpen bij de voorbereiding of tijdens de activiteiten 
zelf 

- Schoolstraat: als verkeersouder zorg je voor een veilige schoolomgeving (’s morgens en woensdagmiddag) 
- Feestcomité: grijp je kans en draag bij aan de organisatie van het schoolfeest  

 
Als je graag wilt meehelpen, geef dan je voorkeur in op dit formulier: https://tinyurl.com/helpendehanden2021. 
 
   

Toezicht tijdens dag van de leraar 
 

 
 
Op de ‘dag van de leraar’ trakteren we het schoolteam op 
een heerlijk ontbijt. Kun je op dinsdag 5 oktober van 8u 
tot 9u een oogje in het zeil houden in een kleuterklas of 
op de speelplaats, laat iets weten aan Jeroen (0474 
758 705). 
 

 
Wenskaarten tekenen  

 

 
 
In het najaar verkopen we opnieuw wenskaarten ten 
voordele van de school. Wil je ook graag een unieke kaart 
ontwerpen, neem dan contact op voor 15 oktober via 
klimop.oudercomite@gmail.com. 

 
klimop.oudercomite@gmail.com 

https://montessoriklimop.be/oudercomite  
https://www.facebook.com/oudersklimopmontessori  
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