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Voelen jullie ze ook… die lentekriebels? Zalig toch, de eerste warme 

zonnestraaltjes op onze snoet! De paasvakantie komt er aan, maar nog 

snel even een terugblik op de maand maart. 

We zetten maar al te graag nogmaals onze Vriendenkring van Klimop in de kijker. Zij organiseren 

jaarlijks heel wat activiteiten die telkens wat geld in het laadje brengen. Deze centen worden 

integraal besteed aan Klimop, aan onze kinderen. Enkele voorbeelden: 

- 10 nieuwe fietsen  

- Nieuwe basketbalpaal en –ring 

- Sponsoring van de zeeklassen (brauti klas, O-klas, A-klas, E-klas) 

- Uitstap klas Ma en Mb (naar indoor speeldorp) 

- Activiteit van de schoolverlaters (klas B1 en B2)  

Zoals jullie hierboven konden lezen, gingen enkele klassen 

op 3-daagse zeeklas naar Koksijde. Ze hadden er 3 

topdagjes uitgekozen qua weer, want het zonnetje was 

volop van de partij! Het werden prachtige, leuke, gezellige 

dagen, waarbij de kinderen naar hartenlust konden spelen 

in het zand en genieten van de sfeer. 

Graag vestigen we nog even uw aandacht op afval op 

school. Wanneer de kinderen koekjes of fruit meebrengen van thuis, zien we dat graag in een doosje 

en uit het papier. We proberen onze afvalberg op school zo klein mogelijk te houden. Helpen jullie 

ons hier een handje door onnodige verpakkingen thuis te verwijderen aub? 

Onze school telt opnieuw 3 nieuwe kindjes: na de krokusvakantie  

startte Jazlene in de brauti-klas en ging Flore van start in de O-klas. Na de paasvakantie komt ook 

Arthur naar onze school. Een warm welkom aan allen!  

Donderdag 30 maart ging naar jaarlijkse traditie onze wandeldag door, en opnieuw kozen we er een 

zalig, zonnig dagje uit (wat hebben wij toch geluk!). Alle kinderen en leerkrachten trokken hun 

stapschoenen aan en maakten een mooie wandeling langs de bossen en velden… We genoten met 

zijn allen volop! 

We blikken nog even vooruit: 

- Woensdagnamiddag 19 april: klusjesnamiddag voor de leerkrachten. 

- Woensdag 26 april: schoolfotograaf. 

- Donderdag 27 april: info-avond rond autisme op school (uitnodiging volgt nog) 

-  Zondag 7 mei: Klimop wandelt & smult: een zoektocht voor de hele familie. 

- Maandag 8 mei: schoolreis Bellewaerde 

- Donderdag 25 mei: Eerste Communie. 

En nu even uitrusten, genieten van wat vakantie, buiten spelen, paaseitjes rapen,… 

Kortom: tijd voor PAASVAKANTIE!!  

Het Klimop-team  
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