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April vloog voorbij… We genoten van 2 weken paasvakantie, van de zon, 

van de paasklokken,… Op school was de paashaas ons ook niet vergeten, 

voor elke leerling en leerkracht bracht hij een lekker chocolade-ei. En nu… zetten we de eindspurt tot 

het einde van het schooljaar in! Goooooo! 

 

Onze middenbouwklassen (klas Ma en klas Mb) hadden op dinsdag 25 

april Open Stadhuis-dag. We werden er verwelkomd door de 

burgemeester en de schepen van onderwijs. Gedurende de rest van 

de dag leerden we de verschillende stadsdiensten kennen. 

We bezochten: het stadhuis, de toeristische dienst, de brandweer, het 

administratief centrum, de dienst ongediertebestrijding, de bib, de 

muziekschool, de jeugddienst, ...  Kortom, een zeer boeiende dag! 

 

 

 

Op woensdag 26 april kwam de schoolfotograaf kwam langs bij ons op school. Hij slaagde er in een 

mooie foto te maken van alle kinderen. Binnen een 2-tal weken zijn de foto’s online. Dan krijgt uw 

kind een fotokaart mee met uw persoonlijke inloggegevens (code) om zo de foto’s online te bekijken 

en eventueel te bestellen. Wie binnen de 10 dagen inlogt, krijgt de klasfoto van uw kind gratis. 

Op donderdag 27 april ging onze jaarlijkse info-avond rond autisme door. Deze werd verzorgd door 

de VVA (Vlaamse Vereniging Autisme). We werden, door 2 sprekers, ondergedompeld in hoe het 

voelt om met autisme te leven. Een leerrijke ervaring, die door zowel ouders als leerkrachten werd 

gesmaakt. 

Proficiat aan onze 19 leerlingen die gevormd worden of een lentefeest vieren. We wensen iedereen 

een mooie dag, samen met familie en vrienden.  

Een vooruitblik op de activiteiten in de mei-maand: 

- Zondag 7 mei 2017: Smul- & zoektocht in Klimop. Inschrijven kan nog steeds, maar wacht 

best niet te lang meer… 

- Maandag 8 mei 2017: Schoolreis Bellewaerde (Hoeraaaa! ) 

- Dinsdag 9 mei 2017: Enkele leerlingen van BuSO De Ast Poperinge komen onze moestuin 

onder handen nemen (en dit is in samenwerking met onze Vriendenkring van Klimop) 

- Vrijdag 19 mei 2017: Dag van de schoolverlaters 

- Donderdag 25 mei 2017: Eerste Communie in Klimop 

 

Het Klimop-team  


