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Sober maal op donderdag 31 maart 
Op donderdag 31 maart gaat het sober maal door op school. We eten samen in de klas 
tomatensoep met brood. De opbrengst hiervan gaat naar Broederlijk Delen. 
Wie deelneemt brengt die dag een beker of tas mee om de soep uit te drinken. 
We bieden die dag geen warme maaltijd aan op school. 

Een geslaagde koffiestop! 
De koffiestop voor Broederlijk Delen 
was een groot succes. Wat deed het 
deugd om nog eens samen op de 
speelplaats een warm en gezellig 
moment te delen. De actie bracht wel 
�720 op! Dankjewel voor alle 
bijdragen!  

Onze lindeboom in de kijker voor 
wereldwaterdag 
Op 22 maart was het wereldwaterdag. Dit 
jaar stond deze dag in het thema van ‘red het 
bos, red het water’. Daarom hadden wij 
speciale aandacht voor onze mooie 
lindeboom op de kleine speelplaats. Elke klas 
kreeg een wensdruppel. Daar schreven ze 
samen een wens of belofte op. Deze druppels 
werden verzameld en rond de boom 
gehangen. 

Ouderbabbels 
Wil je, samen met andere ouders, Nederlands op school oefenen? Op 21 en 28 april 
gaan er ouderbabbels op Klimop door. Anderstalig of Nederlandstalig, iedereen is van 
harte welkom! Een uitnodiging om in te schrijven volgt nog. 

Infoavond ‘leren, leren’ 
Op dinsdagvond 26 april organiseert het oudercomité een 
voordracht rond ‘leren, leren’.   
  
 Hoe kan ik efficiënter studeren? Hoe kan ik leuker leren?  
 Hoe kan ik als ouder mijn tiener hierin begeleiden?  
 

      Claudine Bossuyt brengt een interactieve voorstelling voor leerlingen van het 5de en  
      6de leerjaar en hun ouders. De voorstelling gaat door van 19u tot 21u en is gratis.  
      Inschrijven kan na de paasvakantie. 

www.montessoriklimop.be
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Koffiemoment 

 

Op woensdag 20 april nodigt het oudercomité je graag 
uit voor een kopje koffie/thee en een babbel. Iedereen 
welkom vanaf 8u op school. 

Oudercomité Klimop

Help mee met het schoolfeest 

 

Op zaterdagnamiddag 21 mei is het schoolfeest op 
Klimop. Wil je graag een handje helpen bij de 
voorbereiding of op de dag zelf? Laat dan iets weten via 
klimop.oudercomite@gmail.com 

Oog voor lekkers tot 31 maart 

Twintig weken lang heeft elke leerling op donderdag een extra stuk fruit of groente gekregen. Van 7 oktober tot 31 
maart konden ze genieten van peren, bloemkool, bananen, komkommer, clementines, appels, druiven, wortels, 
kerstomaten en appelsienen. Dit was mogelijk dankzij de subsidie van 'Oog voor lekkers', maar vooral dankzij de ouders 
die de boodschappen deden en het fantastisch team dat elke keer paraat stond om alles te wassen, te snijden en te 
verdelen in de klassen. Dankjewel! 
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