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Coron
1 Dag van de arbeid
2 einde Ramadan - Suikerfeest
3
4

Vrije dagen in mei en juni
Hemelvaartweekend: 26/5/22 - 29/5/22
lokale verlofdag: vrijdag 3/6/22
Pinkstermaandag: maandag 6/6/22
Suikerfeest op 2 mei - Eid Mubarak!

5 zwemmen 5e leerjaar

We wensen iedereen die mee vastte tijdens de Ramadan
een fijn Suikerfeest toe. 2 mei is een officiële feestdag voor
de moslimgemeenschap. Uw kind mag op die dag
thuisblijven om mee te vieren.

6 zwemmen 1e en 3e leerjaar
7
8 Eerste Communie
Moederdag
9
10
11
12 zwemmen 5e leerjaar

Eerste Communie in de kerk van Ekkergem

Op 8 mei is het dubbel feest! We vieren de mama’s op moederdag en enkele kinderen uit
het 1ste en 2de leerjaar doen hun Eerste Communie.
De Eerste Communie gaat door in de kerk van Ekkergem om 11u. De viering wordt
muzikaal opgeluisterd door ons kinderkoor Hedera. Iedereen is welkom om te komen
kijken in de kerk op deze speciale dag.

13 zwemmen 1e en 3e leerjaar
14
15
16
17
18
19 zwemmen 5e leerjaar
Oudercontact peuters + 2e kleuter
20 zwemmen 1e en 3e leerjaar

Schoolfeest op 21 mei: een reis door
de tijd!

Op zaterdag 21 mei is het feest op
Klimop! Kom langs vanaf 12 uur en geniet
van optredens van alle klassen, lekker eten
en muziek!
Inschrijven hiervoor kan tot 13 mei via
https://tinyurl.com/klimopfeest2022 .
Je vindt deze link ook op de Facebookpagina
of op de website van de school.

21 SCHOOLFEEST!
22

Schoolfotograaf

23

Op dinsdag 24 mei komt de schoolfotograaf langs op onze
school. Er worden klasfoto’s genomen en individuele foto’s. Leg
alvast je mooiste kleren klaar!

24 schoolfotograaf
4e leerjaar naar de bib
25
26 Hemelvaart
27 brugdag: geen school
28
29
30 start verkeersweek
31 verkeersweek

Bruggen bouwen

Het einde van het schooljaar komt steeds
dichterbij. Dat wil zeggen dat de kinderen
uit de 3e kleuterklas bijna de overstap
maken naar het 1ste leerjaar. Een grote
stap voor de kinderen en hun ouders.
In de voorbije weken mochten de leerlingen
uit de 3e kleuterklas al eens op bezoek
gaan in de klas en bij de juffen van het 1ste
leerjaar. Ze konden al even rondkijken in de
klas en ze kregen een lesje over een cijfer en
een letter.

www.montessoriklimop.be

Wijziging schoolstraat

Door werken in de Holstraat zal de schoolstraat tot mei anders ingericht worden. De Wispelbergstraat is dan wel
toegankelijk. Onze hekjes en begeleiders zullen paraat staan op het kruispunt Wispelberg/Theresianenstraat zodat
doorgaand verkeer in ons deel van de Theresianenstraat nog geweerd wordt.
Sinds vele jaren zorgen we voor een veilige schoolomgeving bij het openen van de school. We doen dit met een enthousiast
team van vrijwillige ouders. Ben je ook kandidaat om in het nieuwe schooljaar een ochtend in de week of een
woensdagmiddag te helpen, contacteer dan gerust Michael op
michael.geeraert@gmail.com.

Onze visie in de kijker: emancipatorische opvoeding

Het opvoedingsproject van Klimop bestaat uit 3 pijlers: vredesopvoeding,
kosmische opvoeding en emancipatorische opvoeding. Elke maand lichten we 1
pijler toe.
Met emancipatorische opvoeding bedoelen we de gelijkheid en gelijkwaardigheid
van elke mens ongeacht huidskleur, afkomst, ras, geslacht, seksuele geaardheid
of thuistaal. We leren kinderen om respect te hebben voor iedereen en open te
staan voor andere meningen.
Daarnaast leren we hen ook om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun
schoolwerk en taken af te werken die ze gestart zijn. We stimuleren en
begeleiden de kinderen om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Vandaar ook onze
schoolleuze: “Help me het zelf te doen.”

www.montessoriklimop.be

Oudercomité Klimop
Schoolfeest

Op 21 mei is het schoolfeest op Klimop. Wil je genieten van een heerlijke maaltijd? ’s Middags is er keuze tussen
barbecue of een vegetarisch buffet, ’s avonds bieden we wraps aan (kip/veggie). Inschrijven kan via https://tinyurl.com/
klimopfeest2022 tot 13 mei.

Paaschocolade

Apéro time

Op vrijdag 13 mei nodigt het oudercomité je graag uit
voor een drankje en een babbel. Iedereen welkom van
15u30 - 17u op school.

Op 19 april zorgden we samen met de paasklokken voor
een leuke verrassing: lekkere chocolade-eitjes voor alle
leerlingen en het schoolteam.

Infoavond leren, leren

Op 26 april organiseerden we een infoavond rond ‘leren leren’ voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar en hun
ouders. Claudine Bossuyt gaf een boeiende en interactieve voordracht voor het talrijk opgekomen publiek.

www.montessoriklimop.be

