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maart 2022
Vrije dagen in maart
Krokusvakantie: 26/2/22 - 6/3/22
Nieuwe corona-regels vanaf 19 februari

Eindelijk is het zo ver! De corona-regels worden aangepast.
Hieronder een overzicht van de veranderingen op onze school:
- Geen mondmaskers meer voor kinderen in de lagere school.
- Klasbezoek in de kleuterklas wordt terug toegelaten (na de
vakantie)
- Oudercontacten kunnen terug live op school doorgaan.

Klasbezoek in de kleuterschool terug toegelaten
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9
10 zwemmen 5e leerjaar
11 zwemmen 1e en 3e leerjaar
15u25 kof estop kleine speelplaats

Door de aanpassing van de corona-regels mogen we de ouders terug verwelkomen in de
kleuterklassen. We gaan dit opnieuw organiseren na de krokusvakantie.
Maandag en donderdag kunnen de ouders van de jongste kleuters even mee naar de
klas van 8u10 tot het belsignaal. Op woensdag is het de beurt aan de ouders van de
oudste kleuters.

Babynieuws!
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Nog meer goed nieuws! Juf Debbie beviel op 3 januari
van haar zoontje Raphaël. Mama, papa en baby stellen
het heel goed.
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Oudercontacten
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17 zwemmen 5e leerjaar
18 zwemmen 1e en 3e leerjaar
19
20
21
22 oudercontact 1e en 3e kleuter

In maart gaan er opnieuw oudercontacten op de school
door. We vinden dit zeer waardevolle momenten om
de vooruitgang van uw kind te bespreken en we
waarderen uw aanwezigheid ten zeerste.
22 maart: oudercontact 1e en 3e kleuter
29 maart: oudercontact 2e, 4e en 6e leerjaar
31 maart: oudercontact 1e, 3e en 5e leerjaar
De leerkracht zal u contacteren om een uur te kiezen
op deze data.

Onze visie in de kijker: kosmische opvoeding

Het opvoedingsproject van Klimop bestaat uit 3 pijlers: vredesopvoeding, kosmische
opvoeding en emancipatorische opvoeding. Elke maand lichten we 1 pijler toe.

23
24 zwemmen 5e leerjaar
25 zwemmen 1e en 3e leerjaar
26
27
28
29 oudercontact 2e, 4e en 6e leerjaar
30
31 zwemmen 5e leerjaar
oudercontact 1e, 3e en 5e leerjaar

Kosmische opvoeding is een manier van kijken
naar alles wat ons omringt.
We willen kinderen nieuwsgierig maken en
verwonderd laten zijn door al het moois op de
aarde.
We willen hen ook leren dat alles onderling
verbonden is. We maken deel uit van een groter
geheel waar we heel veel zorg voor moeten
dragen.
In de lagere school maken de kinderen op een
heel aanschouwelijke manier kennis met het
ontstaan van de aarde en van het leven op aarde.
We noemen dat de grote verhalen van het
montessori onderwijs.
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www.montessoriklimop.be

Dag van de thuistaal - 21 februari

Maandag 21 februari is het de internationale dag van de thuistaal. We
willen dit ook op Klimop in de kijker zetten.
Aan de schoolpoort ’s morgens kan je, als ouder, op een poster jouw
favoriete woord in jouw thuistaal noteren en ook in de klas maken we hier
tijd voor.
Interesse in en respect voor één ieders thuistaal vinden we heel
belangrijk.
We zijn benieuwd hoeveel verschillende talen we te horen zullen krijgen.

Kof estop - Broederlijk Delen

Op vrijdag 11 maart om 15u25 zijn ouders en leerlingen welkom om op de kleine
speelplaats een tasje koffie of chocomelk te drinken ten voordele van Broederlijk
Delen. Je kan zelf kiezen hoeveel je bijdraagt. Kinderen die graag chocolademelk
willen drinken brengen zelf een beker mee van thuis.
We zijn nog op zoek naar een paar ouders om dit initiatief mee te ondersteunen. Heb
je tijd en wil je meewerken? Stuur dan een mailtje naar

christine.blomme@montessoriklimop.be
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