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Vrije dagen in november: 

Herfstvakantie: 31/10 - 6/11/2022 
Pedagogische studiedag: 16/11 

Lang weekend Wapenstilstand: 11/11/22 - 13/11/22 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

Op woensdag 16 november is er een Pedagogische studiedag.

Het thema is: een positieve kijk op diversiteit door Steffi De 
Baerdemaeker.  
Er is die dag geen school voor uw kind


VOORLEESWEEK 

19 - 27 november 2022

Thema: 'Lezen met je oren’

Voorlezen, dat is lezen met je 
oren. Of luisteren met je 
ogen. Het is avonturen 
beleven met je ogen dicht, en 

het is met je ogen wijd open meekijken in het boek. Het is niks van het verhaal 
missen, hoe groot of klein je ook bent, en hoe goed of minder goed je zelf leest. Het 
is één en al oor zijn.

Deze voorleesweek staat luisteren centraal. Want wie goed luistert, leest meer. 
Wil je, als ouder, graag eens komen voorlezen, stuur dan zeker een berichtje 
naar de leerkracht van uw kind. Wees welkom!

GEZONDE BROODDOZEN

Wij opteren op onze school voor 
gezonde brooddozen.  Van al dat 
spelen en leren krijgen kinderen 
honger en dan geef je ze beter een 
voedzame lunch mee. 

Pizza, koffiekoeken en 
worstenbroodjes zijn niet zo 
gezond. 

 
 
 

Bruine boterhammen, hartig beleg, wat groenten, fruit of nootjes zijn 
beter om fit en gezond te blijven. Dank je wel voor uw medewerking in 
deze. 
 
Op donderdag wordt er enkel fruit gegeten op school. ’s 
Ochtends krijgen de kinderen een stuk fruit of groente via de actie 
oog voor lekkers, in de namiddag eten ze hun eigen fruit. 
U hoeft dan geen koek mee te geven.


HELM OP, FLUO TOP 
De donkere dagen komen er weer aan. Wees zichtbaar  in 
het verkeer en draag een fluohesje. De kinderen kunnen 
opnieuw stickers sparen. Wanneer ze een volle spaarkaart  
hebben, kunnen ze  gratis naar de Zoo of Planckendael met 
een betalende volwassene.






Huis van Alijn 

Iedereen is van harte uitgenodigd op 29 oktober van 11u tot 12u 
voor de feestelijke lancering van de Lees-trip ‘Altijd Feest. 
Hendrik en Poes vieren nieuwjaar’.

Komen jullie ook mee feesten? 
Alle info: https://huisvanalijn.be/nl/agenda/feestelijke-lancering-
lees-trip
 

Tips voor uitstapjes in de herfstvakantie

Wandeling in de Blaarmeersen

Neem je kind bij de hand en ontdek samen welke zes wonderen 
verstopt zijn in het bos van de Blaarmeersen. Geniet achteraf van 
een hapje en een drankje terwijl je kind geschminkt wordt of in de 
wolken is door de kinderanimatie.

Inschrijven kan via:  
https://www.uitbureau.be/nl/events-en-tickets/wondernacht-2

 
 

Info en tickets: www.freetime.be

Zaterdag 5 november 2022
De Blaarmeersen

Neem je familie bij de hand en 
ontdek zes wonderen tijdens 

een magische wandeling.
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Filmfestival voor kinderen

Het jaarlijkse FilemKING filmfestival is dit jaar aan zijn 6de editie 
toe en heeft plaats van woensdag 26 oktober t.e.m. vrijdag 4 
november in Gent. Net zoals vorig jaar schotelen wij jullie een 
programma voor elk wat wils: mooie jeugdfilms van verschillende 
genres (animatie, live-action fictie, documentaires) en dit uit 
verschillende hoeken van de wereld.

Meer info via: 
https://filemon.be/filemking/het-festival-2/

 
 

https://huisvanalijn.be/nl/agenda/feestelijke-lancering-lees-trip
https://huisvanalijn.be/nl/agenda/feestelijke-lancering-lees-trip
https://huisvanalijn.be/nl/agenda/feestelijke-lancering-lees-trip
https://www.uitbureau.be/nl/events-en-tickets/wondernacht-2


 

Ouderwerking Klimop 

November 2022 

 
   

Koffiemoment 9 november 
 

 
 
Op woensdag 9 november nodigen we je graag uit voor 
een kopje koffie of thee. Een ideale manier om bij te praten 
en andere ouders te leren kennen. Iedereen welkom vanaf 
8u15 in de tuin of refter.  
 

 
Wenskaarten op komst 

 

 
 
Ook dit jaar kun je originele Klimop wenskaarten bestellen 
ten voordele van de school. De verkoop gaat van start na 
de herfstvakantie. 

 

Even terugblikken 
 
Begin oktober vierden we de dag van de leerkracht. Terwijl het hele schoolteam genoot van een lekker ontbijt, hielden ouders 
toezicht op de speelplaatsen en in de jongste kleuterklassen. Bedankt aan iedereen die meehielp. Enkele weken later deden we 
ook met de ouders een ontbijt, waarbij iedereen iets lekkers meebracht om te delen. Gevarieerd en gezellig! 
 
In de Klimop Kwis werden de teams uitgedaagd door de originele vragen van quizmaster Wouter & Jochen. Proficiat aan alle 
deelnemers en in het bijzonder aan het winnende team!  
 

       
 

 
klimop.oudercomite@gmail.com 

https://montessoriklimop.be/oudercomite   
https://www.facebook.com/oudersklimopmontessori  


