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januari -februari 2022
Start tweede semester

Met de start van het tweede semester komen een paar vertrouwde gezichten terug naar
Klimop en zijn er een paar organisatorische wijzigingen.

13 zwemmen 6e leerjaar
14 zwemmen 2e en 4e leerjaar
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Kleuterschool:

17 start inschrijvingsperiode broers en
zussen

Vanaf 24/01 zal juf Ellen Verhaegen voltijds klastitularis worden van JOB2. De
interim van juf Anoek Van Caeneghem loopt dan af.
We willen juf Anoek hartelijk danken voor haar inzet voor onze jongste kleutertjes
en we wensen haar veel succes in haar nieuwe job in een school van de
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scholengemeenschap in Sint-Amandsberg.
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19 infomoment nieuwe ouders
20 zwemmen 6e leerjaar
21 zwemmen 2e en 4e leerjaar
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Juf Anouk Tanghe keert op 24/1 terug uit
zwangerschapsverlof. Zij zal de rest van het schooljaar
halftijds werken. Zij zal op woensdag juf Olivia vervangen en
op vrijdag juf Sabine. Daarnaast zal zij op
maandagvoormiddag ook zorgleerkracht zijn bij de oudste
kleuters.

27 zwemmen 6e leerjaar
bezoek Bourgoyen 3e leerjaar
28 infomoment nieuwe ouders
Zwemmen 1e en 3e leerjaar
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FEBRUARI
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2
3 zwemmen 6e leerjaar
4 Pedagogische studiedag

Lagere school:
Juf Lotte Goossens is op 10/1 opnieuw gestart na haar
zwangerschapsverlof. Zij neemt op woensdag de klas
van juf Karen, op donderdagnamiddag de klas van juf
Sabrina en daarnaast neemt ze ook een aantal zorguren
in de lagere school op. Ze zal ook de nieuwe
leerkrachten coachen.
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10 zwemmen 5e leerjaar

Zwemmen
In februari start de zwemreeks voor het 1e, 3e en 5e leerjaar.
Het vijfde leerjaar zwemt dan steeds op donderdag en het eerste
en derde leerjaar telkens op vrijdag.

11 zwemmen 1e en 3e leerjaar
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Verkeersveiligheid aan de schoolpoort
We merken dat het heel druk en chaotisch is wanneer de school eindigt. We
begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk zijn of haar zoon en/of dochter wil
afhalen, maar we vinden het heel belangrijk dat elk kind veilig de school kan
verlaten.
We gaan de komende weken extra aandacht besteden aan het verbeteren van de
veiligheid aan de schoolpoort, maar mogen wij ook uw medewerking vragen?

1.

Gelieve te wachten op het voetpad en niet
midden op de straat.

2.

Gelieve de strook die aangeduid staat op de
foto vrij te houden, zo kunnen we de kinderen
veilig oversteken.

3.

De opvang is gratis tussen 15.25 en 16.00. U
kan uw kind dus zeker ook iets later afhalen,
zodat de drukte wat meer gespreid wordt.

4.

Mogen wij u vragen om niet te blijven
babbelen op straat, want zo hindert u de
etsers en brengt u ook uw eigen veiligheid
in gevaar.

Pedagogische studiedag op 4 februari
Op vrijdag 4 februari is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten en is er geen school voor uw kind.
Er is die dag ook geen opvang op school.

Pannenkoekenactie van het oudercomité
Het oudercomité verkoopt opnieuw heerlijke pannenkoeken ten voordele
van de school. Een pak van 12 pannenkoeken kost 6 euro.
De pannenkoeken worden meegegeven op 1februari. Bestellen kan tot 21
januari via https://tinyurl.com/pannenkoekenklimop2022
Nieuw: dit jaar worden er ook gluten- en lactosevrije pannenkoeken
aangeboden.
Smullen jullie ook mee? Dank je wel voor de steun!

Infomomenten nieuwe ouders
Mocht u nog ouders kennen die op zoek zijn naar een school voor hun kindje, dan mag u het ons
zeker laten weten.
Wij organiseren drie info momenten voor geïnteresseerde ouders in de periode januari en
februari:
Woensdag 19 januari van 13.00 - 14.30
Vrijdag 28 januari van 16.00 - 17.30
Dinsdag 15 februari van 19.00 - 20.30
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