Nieuwsbrief Klimop
Juni 2019 - deel 2
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21 zwemmen TB
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23 Klimop picknick in het park
24 sportdag TB
25 sportdag MB
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27 afscheid 6e leerjaar 19.30
28 rapport - laatste schooldag
12.00: start vakantie
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Klimop in het Park: zondag 23 juni
Het zal zondag heel mooi weer worden, ideaal
dus voor een zomerse picknick.
Breng je lekkerste hapjes mee en kom mee
genieten van sport en muziek.
We willen er wel expliciet op wijzen dat
kinderen vergezeld moeten zijn van hun
ouder(s) als ze naar dit evenement komen.
De school noch het feestcomité zijn
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Laatste schooldag: vrijdag 28 juni
Op vrijdagnamiddag 28 juni is er geen school
meer voor de leerlingen van de lagere school en
de kleuterschool. Het rapport kan afgehaald
worden vanaf 10.45 tot 12.00 in de klas of,
indien u niet aanwezig kan zijn, zal het meegegeven worden met uw kind.
Dit betekent dus dat de vakantie begint op vrijdag 28 juni 2019 om 12.00 uur.
Wij voorzien nog opvang tot 13.00 u.
Op vrijdag 28 juni kunnen de kinderen niet meer op school eten.
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Officiële opening van de tuin
Onze mooie, nieuwe tuin werd vorige week samen met alle kleuters plechtig
geopend. We kunnen nu volop genieten van de zandbak, het blote-voeten-pad, het amfitheater, het grasveld en de
drinkfontein. Laat de mooie dagen nu maar komen.

Wijziging brugfiguur - afscheidswoordje van Katia Haelterman
“Beste ouders, grootouders, leerlingen…
Door verschuivingen in het brugfiguren-project zal ik volgend schooljaar niet meer op
Klimop werken. Het waren twee en een halve boeiende schooljaren.
Bedankt voor de fijne samenwerking, de leuke momenten en jullie enthousiasme.
Katia”
In de loop van de maand september zullen wij de nieuwe brugfiguur voor Klimop
voorstellen.

Zomer = confituurtijd !
Ook volgend schooljaar wil het oudercomité confituur verkopen ten
voordele van de schoolwerking. Help je graag mee? Bv. potten verzamelen,
fruit schenken of confituur (helpen) maken deze zomer? Stuur dan een
mailtje naar klimopconfituur@gmail.com.

-

Belangrijke data augustus - september 2019:
28/8: open klasmoment OB en MB
2/9: start schooljaar 2019-2020 + koffiemoment oudercomité
3-6/9: sportklas bovenbouw (Blankenberge)

www.montessoriklimop.be

Vakantietijd:

Tijd om duizend dingen te doen!
‘1000 dingen’:
ademen…
bomen aanraken…
culturele uitstappen maken…
door een bos lopen…
dromen bij kunstschatten in kerken en musea…
een bevrijdend gesprek voeren..
een ruzie bijleggen…
een spannend boek lezen…
een wandeling maken…
fantastische landschappen ontdekken…
genieten van een prachtige zonsondergang…
horizonten verleggen…
iemand helpen…
je eigen ritme ontdekken…
kamperen in een tent…
luisteren naar het gezang van de vogels…
mensen echt ontmoeten…
nieuwe culturen ontmoeten…
proeven van andere culturen…
quasi niets doen…
reizen in jezelf…
slenteren langs statige gebouwen en in stemmige begijnhoven…
tijd maken voor vrienden…
uitademen…
veldbloemen zien en ruiken…
verwonderd zijn om het schone dichtbij…
vlinders achtervolgen…
warmte van vriendschap ervaren…
x-aantal keer een stilte inbouwen…
yin en yang achterna…
zalig niets doen…
zoeken naar een stukje paradijs van rust…
Een fijne vakantie voor jou!
Juf Linda

www.montessoriklimop.be

Varia

INSCHRIJVINGEN OPEN!!
YOGA OP KLIMOP
SCHOOLJAAR 2019-2020
DANSEN
ZINGEN
DIEREN EN NATUUR
YOGA HOUDINGEN
VERHALEN
KNUTSELEN
MASSAGE
Eerste trimester schooljaar 2019- 2020
Voor 2de en 3de kleuterklas en 1ste leerjaar
Waar: Turnzaal van Klimop
Wanneer: Op maandag van 16u tot 17u
Data: eerste les op 30/ sep, laatste les op 16/ dec.
Prijs: 70€/ trimester/ kind ( 10 lessen)
Informatie en inschrijvingen: Juf Pilar
pilar.galera@skynet.be of 0470 80 34 75
LESSEN VOOR 2de tem 6de LEERJAAR VANAF JAN 2020
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