Nieuwsbrief Klimop
18 kerstvakantie

Vrije dagen in december & januari
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30 kerstvakantie

Corona

Bedankt aan alle leerlingen die flink met hun
mondmasker naar school kwamen.
Jullie deden dat super!
Dank ook aan jullie, ouders, voor jullie flexibiliteit en
voor jullie bereidwillige medewerking bij de
quarantaineperiodes. Het is fijn om in een sfeer van
vertrouwen samen te werken.

Einde eerste semester

We sluiten het eerste semester feestelijk af met een sfeervol kerstontbijt in elke klas. We
proberen ook in moeilijke periodes het positieve te zien en verbondenheid te tonen.
We wensen jullie allemaal een mooie eindejaarsperiode, een vrolijk kerstfeest en een
heel gelukkig 2022.

31 kerstvakantie
1 Nieuwjaar
2 kerstvakantie
3 kerstvakantie
4 kerstvakantie
5 kerstvakantie
6 kerstvakantie
7 kerstvakantie

Inschrijven van broer of zus op Klimop

8 kerstvakantie

Is er nog een broertje of zusjes thuis, geboren in
2020? Dan kan dit kindje van 17/1 tot en met 28/1
ingeschreven worden op school. Zo bent u zeker van
een plek voor uw kind op onze school.
Gelieve een afspraak te maken met het secretariaat.
(Tel: 09 223 75 08 of
mail: christine.blomme@montessoriklimop.be )

9 kerstvakantie
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13 zwemmen 6e leerjaar
14 zwemmen 2e en 4e leerjaar
15
16
17 start inschrijvingsperiode broers en
zussen

Het oudercomité bedankt!

Bedankt aan al wie wenskaartjes
bestelde ten voordele van Klimop.
Deze actie bracht 1250 euro op.
Hiermee kon het oudercomité weer
bijdragen aan een geslaagd Sintfeest: de juffen konden mooie en duurzame cadeautjes kiezen voor hun klas, en we
zorgden ook voor een zakje lekkers voor alle kinderen en medewerkers.
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20 zwemmen 6e leerjaar
21 zwemmen 2e en 4e leerjaar

Een nieuw rapport

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuw rapport-systeem dat
volledig digitaal is. We merken dat hier nog enkele kinderziektes
inzitten zoals een gele smiley die niet zichtbaar is bij het printen. We
proberen dit op te lossen bij het volgende rapport.

www.montessoriklimop.be

