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Woensdag en donderdag = fruitdagen! 
Woensdag is al lang een echte fruitdag op Klimop. De kinderen 
brengen dan geen koek mee. 
Vanaf 7 oktober krijgen de leerlingen elke donderdag een 
stukje fruit  of groente van de school en het oudercomité. Een 
team van enthousiaste mama’s wast en snijdt het fruit in de 
ochtend. Voor de speeltijd komen ze langs in de klassen.  
De kinderen mogen hun eigen fruit ook meenemen, dat kunnen ze 
dan in de namiddag opeten. Geef het liefst een stukje fruit mee dat 
goed en lekker blijft tot de namiddag. Bijvoorbeeld: appel 
(ongesneden), banaan of mandarijn. 
We eten dus geen koekje op woensdag en donderdag. Dank voor de medewerking. 

Trakteren op verjaardagen 
Met het oog op gezond eten, zetten we graag nog even de afspraken voor de traktaties 
op de verjaardag in de kijker. 
 
Wat mag wel:     Wat mag niet: 

Stuk fruit     Snoep 

 

Cake     Chocoladerepen 

    Slagroomtaart 

 

Corona - mondmaskers 
We hadden gehoopt om er vanaf te zijn maar dat is helaas nog niet het 
geval. 
Na de vakantie moeten leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar 
terug met mondmasker naar school. 
We herhalen nog eens dat wie zich ziek voelt thuis blijft. 

Verlofdagen: 11 en 12 november 
Op donderdag 11 november is het Wapenstilstand, een officiële feestdag, maar 
daarnaast maken wij ook de brug op 12 november en is er dus een verlengd weekend 
van donderdag 11 tot en met zondag 14 november.  Er is dan geen school voor uw kind. 

www.montessoriklimop.be

1 herfstvakantie - Allerheiligen

2 herfstvakantie - Allerzielen

3 herfstvakantie

4 herfstvakantie

5 herfstvakantie

6 herfstvakantie

7 herfstvakantie

8  uitstap naar het bos 1e en 2e    
leerjaar

9

10 koffiemoment voor ouders

11 Wapenstilstand

12 lokale verlofdag

13

14

15

16 oudercontacten 3e en 4e leerjaar

17

18 zwemmen 6e leerjaar 
     oudercontact 3e kleuterklas 
     bijeenkomst oudercomité

19 zwemmen 2e en 4e leerjaar

20 voorleesweek

21 voorleesweek

22 voorleesweek

23 voorleesweek

24 voorleesweek

25 voorleesweek 
     zwemmen 6e leerjaar

26 voorleesweek 
     zwemmen 2e en 4e leerjaar

27 voorleesweek

28 voorleesweek

29

30
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Vrije dagen in november:  
Herfstvakantie: 30/10 -  7/11/21 

Lang weekend Wapenstilstand: 11/11 - 14/11 



Oudercontacten 
Oudercontacten zijn de ideale gelegenheid om samen met de leerkracht de ontwikkeling 
van uw kind te bespreken. Wat gaat goed en waar zitten de werkpunten? 
Als school willen wij samen met u bekijken hoe wij uw kind het best verder helpen. Uw 
aanwezigheid op het oudercontact is dan ook een must. 

Nieuws van het oudercomité 

klimop.oudercomite@gmail.com 
https://montessoriklimop.be/oudercomite  

https://www.facebook.com/oudersklimopmontessori  

www.montessoriklimop.be

Koffiemoment 

Op woensdag 10 november nodigt het oudercomité je 
graag uit voor een kopje koffie/thee en een babbel. 

Iedereen welkom vanaf 8u15 in de tuin van de school. 

Bijeenkomst oudercomité 

Op 18 november (20u) komt het oudercomité samen 
op school (eventueel online naargelang de 

coronamaatregelen). Wil je er bij zijn, laat dan iets 
weten op klimop.oudercomite@gmail.com. 

Oog voor lekkers 

 
Elke donderdag voorzien we een lekker tussendoortje 
met de steun van ‘Oog voor lekkers’. We kiezen voor 

lokaal fruit en groenten (zoals paarse wortels!!) 
dankzij VANIER, een Gents korte keten platform. 

Dag van de leraar 

 
 

Op 5 oktober kon het hele schoolteam genieten van 
een uitgebreid ontbijt om de dag van de leraar te 
vieren. Bedankt aan alle ouders die meehielpen. 
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