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Start schooljaar: maandag 2 september
De schoolpoort gaat open op 2/9 vanaf 7.30.
De leerkrachten maken graag kennis vanaf 8.00.
De jongste kleuters mogen dadelijk naar de klas, de
andere kinderen maken alvast kennis met hun leerkracht
op de speelplaats en gaan om 8.30 samen naar de klas.
Om 15.00 onthullen we ons nieuw thema op een
feestelijke manier op de grote speelplaats. Ouders zijn
dan ook welkom.

Koffiemoment
Zin om bij te praten op de eerste schooldag? Op maandagochtend
nodigt het oudercomité je graag uit voor een kopje koffie/thee en een
babbel in de refter.
Een kopje troost, bij het loslaten van je kroost!

Infoavonden

10 infoavond OB en TB - 19.30
11
12 infoavond MB en BB - 19.30

Voor Montessori koos je heel bewust, naar een infoavond komen is dus een ‘must’.
Welkom van 19.30 - 21.30
Dinsdag 10 september: Kleuters en Tussenbouw (3e en 4e lj)
Donderdag 12 september: middenbouw (1e en 2e lj) en bovenbouw (5e en 6e lj)
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18 bezoek kinderboerderij JOB
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Voorstelling nieuwe brugfiguur
Onze nieuwe brugfiguur is Kristel Martens. Zij is de brug tussen
ouders en school en ze helpt u graag met al uw vragen rond taal,
vakantieopvang, huiswerkbegeleiding, tolken, etc…
Je kan haar contacteren op brugfiguur@montessoriklimop.be en
telefonisch op 0473 83 82 64
Het hele Klimopteam heet Kristel van harte welkom.

Sportklas bovenbouw
Onze bovenbouwers vliegen er meteen in dit schooljaar want zij vertrekken op dinsdag 3
september naar Blankenberge op sportklas voor 4 dagen. Mocht je nog vragen hebben,
spreek dan zeker de klasleerkracht aan maandag.
Wie graag een kaartje of briefje stuurt, kan dat doen naar onderstaand adres:
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Sport Vlaanderen Centrum
Klimop school Gent
Naam van uw kind
Kon.Boudewijnlaan 15bis
8370 Blankenberge
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26
27 zwemmen TB
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Lokale verlofdag
Op maandag 30 september is het GEEN school. Een lijst met alle pedagogische
studiedagen en verlofdagen vindt u achteraan in deze nieuwsbrief.

29
30 lokale verlofdag

www.montessoriklimop.be

Oudercomité Klimop
September 2019

Koffiemoment

‘Klimop’-confituur

Zin om bij te praten op de eerste schooldag? Op
maandagochtend 2 september nodigt het oudercomité je
graag uit voor een kopje koffie/thee en een babbel in de
refter.

Ook dit schooljaar wil het oudercomité confituur verkopen
ten voordele van de schoolwerking. Help je graag mee om
‘Klimop’-confituur te maken? Stuur dan een mailtje naar
klimopconfituur@gmail.com.

Bijeenkomst oudercomité

Ouderwerking op Facebook

Wil je ook meedenken over de activiteiten en projecten
van het oudercomité, kom dan naar de bijeenkomst op
dinsdag 17 september om 20u in de regenboogklas van
de school.

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes, foto’s en
aankondigingen van het oudercomité? Volg de
facebookgroep Oudercomité Klimop Montessori Gent:
https://www.facebook.com/oudersklimopmontessori

http://montessoriklimop.be/ouders

www.montessoriklimop.be

Vakantiedagen in het schooljaar 2019-2020
30/09/19

lokale vrije dag

28/10/19 - 01/11/19

herfstvakantie

20/11/19

pedagogische studiedag met de (VL)montessorischolen

23/12/19 - 03/01/20

kerstvakantie

30/01/20

pedagogische studiedag

31/01/20

lokale vrije dag

24/02/20 - 28/02/20

krokusvakantie

06/04/20 - 17/04/20

paasvakantie

01/05/20

feest van de arbeid

21/05/2020

Hemelvaart

22/05/2020

brugdag

29/06/2020

uitreiking getuigschriften (’s avonds)

01/06/2020

pinkstermaandag

01/07/2020

start grote vakantie

directie@montessoriklimop.be
secretariaat@montessoriklimop.be
zorg@montessoriklimop.be
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