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september 2022
Organisatie 1 september
De ouders van peuter en eerste kleuter mogen hun kind in de klas
afzetten vanaf 8u10.
Ouders van kinderen uit het 2e en 3e kleuter mogen mee op de
speelplaats om hun kind af te zetten.
Mama’s en papa’s van kinderen uit de lagere school mogen afscheid
nemen op de grote speelplaats.

WELKOM
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We hebben ook goed nieuws! Vanaf nu zijn ouders elke ochtend terug welkom in de
school.

8 zwemmen 6e lj

• Peuter en eerste kleuter: op maandag en donderdag zijn de ouders welkom in de klas
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vanaf 8u10. Op de andere dagen mogen ouders mee op de speelplaats tot het belsignaal.
• 2e en 3e kleuter: op woensdag zijn de ouders welkom in de klas vanaf 8u10. Op de

andere dagen mogen ouders mee op de speelplaats tot het belsignaal.

10

Gelieve onmiddellijk afscheid te nemen bij het eerste belsignaal. Zo
kunnen de klasleerkrachten in rust naar de klas vertrekken.
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• Lagere school: ouders zijn ’s morgens welkom in de zaal op maandag.
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Jaarthema: Taal, een krachtig verhaal!
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Dit schooljaar zetten we extra in op taal en lezen. In de lagere school gaan we verder
aan de
slag met ‘kwartiermakers’. Daarbij lezen de kinderen elke dag een kwartier.
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In de kleuterschool en het eerste leerjaar gaan we van
start met het project ‘Elodie’. Dat staat voor Effectief Leesonderwijs Doet Iedereen
Excelleren. Dit is een samenwerking met 2 hogescholen en de universiteit van Gent.
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30 lokale verlofdag

De breinkrachten blijven van belang. We zetten nog steeds in op deze vaardigheden om
beter te kunnen leren.

Lokale verlofdag op vrijdag 30 september. Er is dan geen school en ook geen opvang.
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Communicatie met de school

Communicatie met de school verloopt via het secretariaat of Seesaw.
Het secretariaat is steeds telefonisch bereikbaar op 09/223 75 08 of GSM 0495/38
75 08 of via mail secretariaat@montessoriklimop.be.

09/223 75 08
0495/38 75 08

Een vraag of mededeling voor de klasleerkracht kan gestuurd worden via Seesaw.
Het telefoonnummer van de klasleerkracht wordt niet gebruikt.
Andere nuttige mailadressen zijn:
directie@montessoriklimop.be
zorg@montessoriklimop.be
brug guur@montessoriklimop.be

Zwemmen

De kinderen van het 2e, 4e en 6e leerjaar zullen (bijna) wekelijks gaan zwemmen in de periode van
september tot januari. De kinderen van het 1e, 3e en 5e leerjaar zullen in de periode februari tot juni
zwemles krijgen. U vindt een overzichtslijst met alle data in de agenda van uw kind.

Op tijd komen

De schoolbel gaat om 8u20. Gelieve op tijd aanwezig te zijn zodat we de dag rustig samen kunnen
starten.
De dag eindigt om 15u25. Er is opvang tot 18u00 en op woensdag tot 13u15. Dank je wel voor uw
medewerking!

Klimop gym t-shirts

Wie een nieuw gym t-shirt nodig heeft betaalt 12 euro en een nieuwe gymzak kost 7 euro. Kinderen
bij wie de gym T-shirt te klein is, mogen deze meebrengen naar school en afgeven aan Mieke, onze
brugfiguur.

Naschoolse sportlessen

Voor onze naschoolse sportlesjes zijn we nog op zoek naar een enthousiast lesgever die het ziet zitten
om, tegen een vergoeding, op maandag na school 1of 2u sportles te geven. Voor meer info kan je
terecht bij juf Mieke, onze gymjuf (mieke.geirnaert@montessoriklimop.be).

Nieuws van het oudercomité

Koffiemoment
Op 1 september nodigt het oudercomité je graag uit voor een kopje kof e of thee en een
babbel. Iedereen welkom vanaf 8u15 in de eetzaal.
Bijeenkomst oudercomité
Het oudercomité organiseert activiteiten voor de leerlingen, leerkrachten en ouders.
Wil je graag meehelpen? Stuur een mailtje naar klimop.oudercomite@gmail.com of kom
gewoon langs op school op de bijeenkomst van 15 september (19u30).
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