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De maand november ging van start met een weekje vakantie, om er 

daarna weer volop in te vliegen… In de klas leerden we heel wat 

nieuwe dingen bij! Daarnaast stonden opnieuw tal van leuke 

activiteiten op het programma de voorbije maand: 

- Op 19 november ging de zwemmarathon door in het zwembad  

‘De Kupe’ in Diksmuide.  De kinderen van Klimop leverden een hele mooie 

prestatie! Ze zwommen samen 4900 meter. Grote bravo voor alle 

zwemmers!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ons jaarlijkse Kip & Rib eetfestijn was opnieuw een voltreffer. Een 

goeie 450 personen kwamen smullen van al dat lekkers. Dank je wel om 

hier zo talrijk aanwezig te zijn. Dit is voor het hele Klimop-team een hart 

onder de riem en een motivatie om er verder voor de kinderen te zijn. 

 

 

- Graag een pluim voor de vriendenkring die ook dit jaar de Voorleesweek organiseerde op 

onze school. Tal van ouders, oma’s of opa’s kwamen voorlezen in onze splinternieuwe 

huiskamer. In de zetel, onder een zacht fleece-dekentje of met een zacht kussen mocht elke 

klas genieten van enkele voorleessessies. Met dit voorleesproject doen we mee aan een 

wedstrijd van VCOV (koepelvereniging van ouders)  waarmee we een mooi boekenpakket 

kunnen winnen. Duimen maar! 

 

- Op de info-avond voor de schoolverlaters waren heel wat geïnteresseerde ouders aanwezig. 

Deze avond was het startschot van de schoolverlaterswerking, die door het hele schooljaar 

verder loopt. 

 

- Op vrijdag 25 november werd juf Katelijne omi van haar eerste kleinkindje Agathe, een 

prachtige baby. Proficiat! 

 

We blikken graag nog even vooruit op de maand december. Hieronder een oplijsting van belangrijke 

data die we jullie willen mee geven: 

- Maandag 5 december:   Sint & zijn pieten komen in de namiddag langs op school 

- Dinsdag 20 december:   Rapport + oudercontact vanaf 16u tot … 

- Vrijdag 23 december:   Kerstviering + kerstmaaltijd + in de namiddag voetbal ten 

voordele van De Warmste voetbalmarathon (Music for life)  op de voetbalpleinen van ‘De 

Pluimen’. Van 14u tot 15u spelen zowel leerlingen als leerkrachten van Klimop een match. 

Graag nodigen we jullie allen uit om luidkeels te komen supporteren, met toeters, bellen, 

spandoeken,…  

Warme, gezellige groeten, 

Het Klimop-team 


