
Nieuwsbrief oktober 2016 
 

Oktober vloog voorbij, de herfst is in het land… Nog enkele dagjes 

en we kunnen genieten van een weekje vakantie! 

Tijdens de maand oktober zaten we niet stil in Klimop. Naast de 

gewone gang van zaken waren enkele leuke activiteiten:  

- Op 12 oktober konden alle ouders een kijkje komen nemen tijdens onze jaarlijkse 

opendeurdag. Alle deuren stonden uitnodigend open, en iedereen kon vrij in alle 

klasjes een kijkje nemen. Wij ervaarden dit als een positieve voormiddag… Hopelijk 

kon dit jullie ook smaken? 

- Op 18 oktober ging de herfstdag door in Klimop. De brauti-klas trok naar Koekelare 

bos, de A-klas ging naar het bos in 

Houthulst. De O-klas, Ma en Mb ravotten 

in het park in Diksmuide. De Juf Leen en 

haar leerlingen bezochten de 

zorgboerderij ‘De Zegge’. En onze oudsten 

vatten een wandeltocht van een 15-tal 

kilometers aan. Jammer dat de regen roet 

in het eten gooide… We draaiden de 

verwarming volle bak en hingen alle kleren 

te drogen. In de droge turnkleren, 

maakten we er toch nog een warme, 

gezellige namiddag van.  

Enkele klassen woonden een toneel of film bij in cultuurcentrum Kruispunt, andere mochten 

dan weer een bezoekje brengen aan het medisch toezicht in het CLB,…  

Verder willen we jullie graag nogmaals attent maken op ons Kip en rib eetfestijn, dat 

doorgaat op zondag 20 november. Iedereen is van harte welkom! De kaartenverkoop loopt 

volop en de reservaties komen al vlot binnen. Het zoeken naar sponsors was een succes. 

Bedankt hiervoor!  

We geven jullie nog de belangrijke data voor november door: 

- Vrijdag 11/11:  Wapenstilstand: vrije dag 

- Zaterdag 19/11:  zwemmarathon in zwembad De Kupe Diksmuide 

- Zondag 20/11:  Kip en rib eetfestijn in Klimop Diksmuide 

- Week van 21/11 tot 25/11:  voorleesweek (ism de Vriendenkring) 

- Donderdag 24/11 om 19u:  info-avond voor de schoolverlaters (brief hiervoor volgt) 

Geniet van de welverdiende vakantie straks! Hopelijk krijgen we nog wat mooie 

herfstdagen… 

Het Klimopteam 


