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Februari 2020
Opgelet: op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er geen school
voor de kinderen, er is ook geen opvang voorzien.
Pannenkoeken afhalen
Wie pannenkoeken bestelde, kan deze afhalen op dinsdag 28
januari tussen 15:30 en 17:30 in de speelzaal.

7 zwemmen MB

Oog voor lekkers: fruit en groenten op school.
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Ook de volgende 10 weken krijgt uw kind op dinsdag een lekker
stukje fruit of groente. Hiervoor moet u niet betalen, dankzij
Europese en Vlaamse subsidies en het project “Oog voor
lekkers”. Met deze actie willen we de kinderen helpen om van
fruit en groenten een dagelijkse gewoonte te maken.
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Zwemmen TB

Zomerkampen via Freetime vzw.
Ben je op zoek naar een leuk kamp deze zomer dan kan je zeker eens kijken op de
website www.freetime.be Heb je hulp nodig bij het zoeken naar kampen,
speelpleinwerking of sportactiviteiten, aarzel dan niet om onze brugfiguur juf Mieke aan
te spreken. (brugfiguur@montessoriklimop.be)
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Bezoek aan de spelotheek op 14 februari
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Speel-o-theek Pipo is meer dan een uitleendienst voor speelgoed, dvd’s en boeken.
Het is een warme plek in de buurt waar zowel volwassenen als kinderen welkom zijn.
Als ouder ben je welkom om er informatie te krijgen over spel, ontwikkeling, vrije tijd,
opvoeding en onderwijs. Aan de koffietafel kan je ervaringen uitwisselen met andere
ouders. Kinderen kunnen er met elkaar spelen, knutselen, genieten van een
voorleesverhaal.
Wil je de spelotheek ook leren kennen? Geef dan een seintje aan juf Mieke. We spreken
om 8u30 af op school en stappen dan te voet naar de spelotheek.

17 techniekatelier BB2 - 6e lj
18
19
20 tentoonstelling Van Eyck BB2
Infomoment nieuwe ouders
21 zwemmen MB
22
23
24 krokusvakantie
25 krokusvakantie
26 krokusvakantie
27 krokusvakantie
28 krokusvakantie

Aanmelding secundair onderwijs Gent
Maakt uw kind in september 2020 de overstap naar het
secundair onderwijs, dan moet u uw kind aanmelden op
https://meldjeaansecundair.gent.be Van 23 maart (12 u ’s
middags) tot en met 22 april 2020 (12 u ‘s middags) kan je je
kind aanmelden voor een secundaire school in Gent. Op welke
dag of uur je aanmeldt, is niet belangrijk zolang het tijdens die
periode gebeurt. Duid zeker meerdere favoriete scholen aan,
er is geen limiet. Als je je kind niet aanmeldt, dan kan je het pas
vanaf 6 mei 2020 inschrijven in een secundaire school waar er nog plaats is. Het aantal
scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn. Meer info:
www.aanmeldensecundairescholen.gent. Hebt u hulp nodig bij het aanmelden, dan mag
zeker juf Mieke, onze brugfiguur, aanspreken.
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