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De kinderen van het zesde leerjaar nemen dit jaar
deel aan het project ‘Moestuinieren experimententuin’ van de hogeschool Odissee.
Ze zullen dit jaar 8 keer de moestuin van de
hogeschool bezoeken om er te leren over
bodemonderzoek en de groei van planten. Ze
zullen zaaien en planten maar ook koken.
Daarnaast leren ze ook hoe ze voedselverspilling
kunnen tegengaan. Het is heel jn dat we de kans
krijgen om hieraan deel te nemen want het past
natuurlijk perfect in onze visie rond kosmische
opvoeding.
Ze haalden zelfs het nieuws dinsdag. Je kan het
artikel lezen via
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/26/hogeschool-odisee-leert-meerdan-300-gentse-schoolkinderen-moest/ of scan de qr code hiernaast.
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Inlichtingen che controleren
Mogen wij u vragen om de leerling che die uw kind meekreeg goed te
controleren aub en terug mee te geven via de agenda van uw kind. Mochten
er wijzigingen zijn in het adres of telefoonnummers, gelieve die dan te
noteren op het blad. Het is ook belangrijk dat u het rijksregisternummer van
beide ouders invult. Dit is noodzakelijk voor het attest dat u krijgt voor de
belastingen.
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Dank voor uw medewerking.
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Op woensdag 12 oktober hebben we een pedagogische studiedag.
De leerkrachten van het kleuteronderwijs zullen zich die dag verdiepen
zich in letters, klanken en taal voor jonge kinderen.
De leerkrachten van de lagere school zullen een nascholing krijgen
rond geïntegreerd zelfstandig werken.
Er is die dag GEEN school voor uw kind.
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We zetten dit schooljaar heel hard in op lezen en leesplezier. Mogen wij u
vragen dat u thuis ook probeert om samen met uw kind te lezen of af en
toe probeert voor te lezen aub?
Ook boekjes in uw eigen thuistaal zijn zeer waardevol om te gebruiken.
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dag 4 november.
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Oudercomité Klimop
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Oog voor lekkers - fruit op donderdag
Op 6 oktober start de fruitactie ‘oog voor lekkers’ opnieuw. Elk kind krijgt op
donderdag een gratis stuk fruit of groente dankzij de subsidies van het ministerie
van landbouw en de vrijwillige inzet van het oudercomité.
Op donderdag brengen we vanaf 6 oktober dan ook geen koek mee. Woensdag en
donderdag zijn de fruitdagen op Klimop. Gezond en gevarieerd eten is belangrijk en
we geven de kinderen graag het goede voorbeeld. Dank voor de medewerking!

Ontbijt van overal
Op 19 oktober organiseert het oudercomité een ontbijt voor alle
mama’s en papa’s van Klimop. Wij dekken de tafel, zorgen voor koffie/
thee en kijken uit naar jullie specialiteiten uit alle hoeken van de
wereld.
We vragen om zelf iets lekkers mee te brengen om te eten. Dat is niet
verplicht, iedereen is van harte welkom.

Turkse thee

om te eten Vlaamse koffiekoeken
Italiaanse broodjes
Spaanse churros
en zoveel meer …

Waar?

Refter van Klimop

Wanneer? Woensdag 19 oktober van 8u30 – 9u30

Quiz 7 oktober
Inschrijven voor de ‘Klimop Kwis’ van 7 oktober (20u) kan nog tot 4 oktober via
klimopfeestcomite@gmail.com.
Inschrijving per team (max. 5) of individueel (dan stellen wij voor jou een team
samen). Kostprijs: € 5 per deelnemer (inclusief drankje).
Doe mee aan de enige quiz ter wereld waarin elk team kan winnen en win de
prijzenpot in het teken van het jaarthema ‘Taal, een krachtig verhaal’.
klimop.oudercomite@gmail.com
https:/./montessoriklimop.be/oudercomite
https://www.facebook.com/oudersklimopmontessori

