
1 bezoek chocoladefabriek 2A/2B 
   zwemmen 6e leerjaar

2 zwemmen 2e & 4e leerjaar 
   filmmiddag 3e leerjaar

3

4

5

6 Sinterklaas op Klimop

7 bezoek beroepenhuis 6e leerjaar

8 zwemmen 6e leerjaar

9 zwemmen 2e & 4e leerjaar  
   filmmiddag 4e leerjaar 

10

11

12 toneelvoorstelling OOB

13 bibliotheekbezoek 3e leerjaar 

14

15 zwemmen 6e leerjaar

16 zwemmen 2e & 4e leerjaar  
     filmmiddag 5e leerjaar  
     experimententuin 6e leerjaar  
     KERSTHAPPENING KLIMOP

17

18

19

20 KERSTVIERING 
     wenmoment nieuwe kleuters 
     bibliotheekbezoek  4A

21

22 zwemmen 6e leerjaar  
      experimententuin 6e leerjaar  
      bibliotheekbezoek 4B

23 KERSTONTBIJT in de klas 
     zwemmen 2e & 4e leerjaar  
      filmmiddag 6e leerjaar 
      rapporten worden meegegeven

24 KERSTVAKANTIE

25 Kerstmis

26 KERSTVAKANTIE

27 KERSTVAKANTIE

28 KERSTVAKANTIE

29 KERSTVAKANTIE

30 KERSTVAKANTIE

31 Oudejaarsavond

Nieuwsbrief Klimop 
December 2022

KERSTHAPPENING 

Op vrijdag 16 december 2022 organiseren we op Klimop een 
kersthappening.  Iedereen is van harte welkom tussen 15.30 en 
17.30 voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.  
 
Ons kinderkoor Hedera geeft een kerstconcert in de speelzaal 
tussen 16.00 en 16.30. 
 
Er zullen doorlopend warme dranken en hapjes te verkrijgen zijn 
aan 1 euro. 
De opbrengst gaat naar het sociaal fonds voor onze 
openluchtklassen. 
We doen ook graag een warme oproep aan de muzikanten in onze 
Klimop-familie om het geheel mee op te luisteren. 
Graag een seintje aan juf Ann. Dank je wel alvast. 
 
KERSTONTBIJT 
 
Op vrijdag 23 december zorgt de school voor een sfeervol 
kerstontbijt met een boterkoek en chocomelk voor elk kind. We 
vieren samen het einde van de advent en kijken uit naar Kerstmis.

 
Vrĳe dagen in december: 

Kerstvakantie: 26/12/22 - 6/01/2023

RAPPORTEN 
 
De kinderen van de lagere school zullen op vrijdag 23 december hun rapport en hun 
toetsenmap mee krijgen naar huis. 
Mogen wij u vragen om samen met uw kind de feedback van de leerkracht eens 
grondig door te nemen? Graag ook alles handtekenen aub. 
 

SINTERKLAAS  
 
Op dinsdag 6 december brengt Sinterklaas met zijn pieten een 
bezoek aan Klimop. U bent welkom op straat om de heilige man 
mee te verwelkomen. Voor de veiligheid vragen we u wel om niet 
op de speelplaats te komen. Wij zorgen voor foto’s en filmpjes na 
afloop. 
 
Traditiegetrouw vragen we aan de kinderen om een rood 
kledingstuk aan te doen want rood is de lievelingskleur van de 
Sint. 
 
Elke klas zal een zak met speelgoed krijgen en elk kind een zakje 
met lekkers. Dit wordt mogelijk gemaakt door de acties van het 
oudercomité. Onze oprechte dank hiervoor!

Het Klimop-team wenst u allen een zalig kerstfeest en een 
heel gelukkig 2023. Geniet van een deugddoende vakantie, 

we zien elkaar terug op maandag  9 januari 2023.


