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De eerste schoolmaand zit er op… Tijd voor wat Klimopnieuws! 

Maandelijks willen we jullie op de hoogte brengen van het reilen 

en zeilen op onze school. Dit doen we vanaf dit schooljaar in een 

maandelijkse nieuwsbrief. Deze vervangt het Klimoppertje. 

Eerst willen we van harte welkom zeggen aan alle nieuwe Klimopkinderen: Welkom 

Alysson, Zayron, Jason, Alyna, Lynde, Alechandro, Sebastijan, Vic, Bakary, Chefren, Lars, 

Tristan, Julia, Iben, Kiljana, Jelle, Paris, Emma en Ferre. Hopelijk voelen jullie je al een beetje 

thuis bij ons? 

Een grote ‘dank je wel’ aan onze Vriendenkring, die in de vakantie voor ons een mooi 

hindernissenparcours opbouwde. Dagelijks genieten 

de kinderen van het klauteren en klimmen. Een extra 

‘dank je wel’ aan Kurt en Anneke die er een groot deel 

van hun vakantie hebben aan getimmerd en ook heel 

wat andere klusjes op school uitvoerden. Ook de 

leerkrachten zaten deze vakantie niet stil: er werd 

gewisseld van lokalen, geschilderd, gepoetst,… Alles 

om de school weer kant en klaar te krijgen voor het 

nieuwe schooljaar. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan onze nieuwe schoolsite. Deze kan je 

binnenkort bezoeken op het volgende adres: www.klimopdiksmuide.be . Nog maar een klein 

beetje geduld dus… Straks staat alle schoolinfo en foto’s van jullie kinderen weer online! 

We geven graag ook nog mee dat er dit schooljaar opnieuw om de 2 weken wordt 

gekriebeld. Onze kriebelouders engageren zich om, met veel zorg, al onze kinderen te 

controleren op luisjes. Het is de bedoeling om samen met jullie de strijd aan te gaan tegen 

dit probleem, waar uiteindelijk elke school mee kampt. 

We geven jullie nog enkele belangrijke data mee voor de maand oktober: 

- Maandag 3/10: Vrije dag 

- Woensdag 12/10: Opendeurdag 

- In de week van 17/10 tot 21/10 gaan we naar het bos. We wachten het weerbericht 

af, om één dag te kiezen… 

- Zaterdag 29/10: start herfstvakantie 

 

Bij deze brief vind je ook de aanpassingen aan ons schoolreglement.  Graag het invulstrookje 

terug bezorgen. Alvast bedankt!  

We willen iedereen een heel goed schooljaar wensen en hopen op een fijne samenwerking! 

Het Klimopteam 


