Gesubsidieerde Vrije School voor Buitengewoon Onderwijs
KLIMOP
Type 1 / 8 / 9 (ASS) / Basisaanbod
Pluimstraat 22
8600 Diksmuide
tel. 051/501375
e-mail (nieuw!!!): katelijnecardoen@klimopdiksmuide.be
website: www.klimopdiksmuide.be

krantje voor de ouders 2018 - 2019
Beste ouders, lieve kinderen,
De grote vakantie loopt weer op zijn eind. Hopelijk hebben jullie net als wij
genoten van de vele mooie, zonnige dagen die we deze vakantie hebben
gekregen. En er komen er vast nog wel een aantal…
Toch kijken wij, leerkrachten, begeleiders en directie stilaan uit naar een nieuw
schooljaar vol nieuwe uitdagingen. Veel kinderen verlangen vast en zeker ook
al naar school, klas, juf of meester, denken wij.
Voor het eerst sinds de invoering van het M-decreet stijgt ons totaal aantal
leerlingen opnieuw. We zijn daar blij om en het geeft ons de energie om
opnieuw ons beste beentje voor te zetten. Het vertrouwen in ons Klimopteam
is duidelijk groot.
Ons lesurenpakket wordt berekend op het aantal leerlingen (81) geteld op 1
februari. Maar we starten het schooljaar met 92 kinderen. Het lesurenpakket is
dan ook heel erg krap.
Om verder uit te kunnen bouwen wat we reeds begonnen zijn, hebben de
leerkrachten van Klimop vrijwillig beslist om dit schooljaar per voltijdse
lesgever onbezoldigd 1 uur per week meer te werken. De schoolleiding is hen
daar ongelooflijk dankbaar voor en jullie, ouders, ongetwijfeld ook. Met deze
extra inzet kan er meer voor jullie kinderen worden gedaan. Daarnaast zal de
school vóór 1 oktober een aanvraag indienen bij de overheid voor extra uren.
Duimen dus…
Dank zij deze extra’s slagen we er in de structuurklassen voor onze type 9
leerlingen uit te breiden. We organiseren dit schooljaar 4 klassen voor deze
doelgroep. De werking in de ervaringsgerichte klas wordt verder verdiept en
ook de klassen van het Basisaanbod krijgen er een extra taal- en wiskundegroep
bij.
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Op weg doorheen het komende schooljaar, hebben wij alvast een paar
fijne momenten voor het eerste trimester gepland.
Hou graag rekening met volgende data:
- Vrijdag 21 september: pedagogische studiedag voor de leerkrachten
en een vrije dag voor de leerlingen.
- Donderdag 4 oktober: pedagogische studiedag voor de leerkrachten
en een vrije dag voor de leerlingen.
- Vrijdag 5 oktober: de eerste facultatieve vrije dag
- Zondag 18 november: ons alom gekende kip en rib festijn
- Woensdag 12 december: pedagogische studiedag voor de
leerkrachten en een vrije dag voor de leerlingen.
- Dinsdag 18 december: rapporten + oudercontact + Kerstdrink met
Kerstman van de vriendenkring KlimOp.
- Vrijdag 21 december Kerstviering en Kerstfeest voor de leerlingen
op school.
We verwachten alvast alle kinderen op maandag 3 september 2018 voor
de start van een nieuw en leerrijk schooljaar.
Alle ouders en kinderen die graag vooraf kennis maken met hun
klasleerkracht of graag hun klas eens willen zien zijn welkom op maandag
27 augustus 2018 op ons open school moment.
Programma:

18.00:
18.30:
18.45:
19.30:

ontvangst met drankje
toespraakje directeur
naar de klassen
einde

Dit kennismakingsbezoek vervangt het huisbezoek. Wie niet aanwezig kan
zijn en toch eens met de leerkracht wil praten of wie een huisbezoek
wenst, kan contact opnemen met de school. De school zal uw vraag
doorgeven aan de leerkracht die daarna een afspraak met u zal maken.
In afwachting nu al enkele belangrijke mededelingen:
1. Busvervoer:
Op maandag 3 september 2018, komen alle bussen de leerlingen ophalen,
ongeveer op hetzelfde uur als vorig jaar.

Wees de eerste dag ruim vijf minuutjes vroeger klaar!
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Nieuwe leerlingen krijgen de op- en afhaaluren van hun bus op maandag
27 augustus indien haalbaar voor ons secretariaat. Indien de uren nog niet
gekend zijn worden ouders later op de hoogte gebracht, telefonisch of via
mail.

Ritten
Rit 2 : Pollinkhove - Lo - Nieuwkapelle – Diksmuide
Rit 7 : Zarren (Ruiterhoek) - Esen - Klerken – Diksmuide
Rit 8 : Vladslo – Bovekerke – Werken – Esen - Diksmuide
Rit 12 : Beerst - Keiem (Wijnendalestraat) – Diksmuide
Rit 15 : Alveringem - Lampernisse - Stuivekenskerke – Pervijze –
Diksmuide
Rit 16 : Handzame - Zarren - Werken - Esen – Diksmuide
Rit 17 : Houthulst - Woumen - Diksmuide
Rit 18 : Reninge - Merkem - Woumen – Diksmuide

Ons leerlingenvervoer is gemeenschappelijk met andere scholen van
Diksmuide. Iedere school heeft één of meerdere bussen in beheer. Onze
school beheert:
Rit 17 (Houthulst) met Mevr. De Saeger Anneke (0473/331211)
en Rit 18 (Merkem) met Mevr. Marleen Desodt (0472/965718) als
busbegeleiders. De richtlijnen bij het gebruik van ons leerlingenvervoer
krijgt uw kind mee op de eerste schooldag.
aandacht: Op iedere schoolbus is een busbegeleider aanwezig. Zij mogen
kinderen pas thuis afzetten als er iemand klaar staat en de kinderen
opwacht. Vraag jouw busbegeleider hoe je hem/haar kunt bereiken om
veranderingen voor het ophalen of thuis brengen door te geven.
Het is altijd mogelijk om contact met de busbegeleiding op te nemen,
maar respecteer de nachtrust van die mensen. Dus dank om na 21u en
vóór 6u geen berichten meer te sturen of te bellen.
2. Lesuren en afwezigheden:

De lessen gaan door:
* op maandag: van 9u00 tot 11u55
van 13u00 tot 15u55
* dinsdag en donderdag : van 8u35 tot 11u55
van 13u00 tot 15u55
* op woensdag : van 8u35 tot 11u30
* op vrijdag : van 8u35 tot 11u55
van 13u00 tot 15u30
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Speelkwartiertje: * in de voormiddag van 10u20 tot 10u40

* in de namiddag van 14u45 tot 15u05
Enkel tijdens de speeltijd kan telefonisch beroep gedaan worden op
de leerkrachten. Nooit tijdens de lesuren!
Bij ziekte of andere gewettigde afwezigheid verwittigen de ouders zo
spoedig mogelijk de school (graag voor 9 uur!)
Info voor de ouders die leerlingen zelf naar school brengen of
afhalen:
- De schoolpoort gaat open vanaf 8u20. Vanaf dan is er gratis
toezicht door leerkrachten. Vóór 8u en tot 8u20 is er opvang tegen
betaling:
 vóór 8u in het Pluimpje (zie verder bij opvang) en
 van 8u tot 8u20 in Klimop à € 0,50 / beurt.
- Mogen we beleefd vragen om afscheid te nemen van je kind aan
het schoolhekken en je kind ook af te halen aan het schoolhekken?
Dit om het normale schoolgebeuren zo weinig mogelijk te storen.
3. Maaltijden:
Speeltijden: keuze tussen fruitsap (sinaasappelsap of ongezoet appelsap)
en chocomelk aan de prijs van € 0,50 (geen verplichting)

Middagmalen:
Nieuw! zijn vanaf heden enkel met water. Zoete dranken worden op
school tijdens het middagmaal niet meer toegelaten. Prijs:
- Picknick met soep
€ 0,50
- Warme maaltijd
€ 3,25

Voor middagtoezicht krijgen de scholen van de overheid geen geld.
Daarom wordt ook in onze school een kleine bijdrage van
€ 0,50 gevraagd voor elke middag dat uw kind op school blijft.
aandacht:
- leerlingen die hun boterhammen zelf meebrengen zijn verplicht dit te
doen in een brooddoos (waarop hun naam staat). Plastiek zakjes en
zilverpapier worden niet toegestaan!
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- leerlingen mogen hun eigen water meebrengen verplicht in een drinkbus
of een navulbaar flesje (waarop hun naam staat). Brikjes of blikjes horen
niet thuis op school.
- omdat wij ook aandacht hebben voor gezonde voeding, worden chips
en snoep op school verboden. Een stukje fruit of droge koek, steeds in
een koekendoosje, komt de gezondheid van uw kind ten goede!
4.Betaling van de schoolrekening:
De schoolrekeningen worden in alle scholen van onze
scholengemeenschap per overschrijving aan de ouders aangeboden. Aan
ouders mag niet méér dan de maximumfactuur = 85 €/jaar worden
aangerekend voor extra activiteiten. Per maand wordt 1/10 (8,5 €) van de
maximumfactuur (= 85 €) aangerekend op uw schoolfactuur. Dit
betekent dat zwemmen, film en toneel, verplichte uitstappen,
schoolreis,… niet meer afzonderlijk worden aangerekend. De school zorgt
er op die manier voor dat de maximumfactuur niet wordt overschreden.
Kosten die onder de maximumfactuur vallen worden opgesomd in het
schoolreglement te vinden op de website. De naleving van de wetgeving
rond de maximumfactuur wordt jaarlijks gecontroleerd door de
bedrijfsrevisor die de boekhouding naziet en door de verificateur van de
Vlaamse Overheid.
Wie het moeilijk heeft om maandelijks te betalen kan bij het secretariaat
of directie om een betalingsplan vragen.
Bij laattijdige betaling wordt u aangesproken en gevraagd om tot
concrete afspraken te komen. Ook de school moet de binnenkomende
facturen betalen.
5. Abonnementen:
De leerlingen krijgen vanuit de klas een briefje mee met de mogelijkheid
om zich te abonneren op een tijdschrift. We willen evenwel benadrukken
dat dit zeker geen verplichting inhoudt!
6. Voor- en naschoolse opvang:
Voor de ouders die dit wensen kan er beroep gedaan worden op de
schoolopvang, elke morgen vanaf 7.30u en ‘s avonds tot 18u.
Deze opvang gaat door in de kleuterschool ‘het Pluimpje’ (naast onze
school).
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Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 0.80 per
begonnen half uur, per kind. Deze betaling gebeurt maandelijks.
7. Kledij:
- De kinderen dragen sobere en verzorgde kledij.
Opvallende of uitdagende kledij, schmink, nagellak,… horen op school
niet thuis.
- Voor de lessen lichamelijke opvoeding wordt volgende uitrusting
gevraagd: Een wit truitje met het logo van de school, éénmalig aan te
kopen voor de prijs van 7€.
Graag ook een zwart broekje (kort of halflang), witte sokjes en
gym(sport)schoentjes met een witte zool meegeven. Verplicht om alles
van naam te voorzien en opgeborgen in een linnen zakje. Het turnzakje
blijft op school. Het wordt enkel meegenomen naar huis als het nodig is
de turnkledij te wassen en bij verlofperiodes.
- de kinderen gaan zwemmen in het stedelijk zwembad ‘de Kupe’ nog tot
het nieuwe zwembad open gaat. Hiervoor brengen ze een badpak of
zwembroek en handdoek (grote + kleine) mee. Dit eveneens in een zakje
en van naam voorzien.

Nog even herhalen: vergeet het niet!

op maandag 27 augustus 2018
stellen we onze school weer open
voor de leerlingen,hun ouders en gezinsleden.
Start om 18.00

Het hele Klimop-team zal er aanwezig zijn
om je de weg te wijzen in jouw school
en kennis te maken met jouw juf of meester.
Van harte welkom!
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Gesubsidieerde Vrije School voor Buitengewoon Onderwijs
KLIMOP
Type 1-Type 8
Pluimstraat 22
Type 9 en Type basisaanbod
8600 Diksmuide
tel. 051 50 13 75
e-mail: katelijnecardoen@klimopdiksmuide.be
website: www.klimopdiksmuide.be

VAKANTIEKALENDER
schooljaar 2018-2019
1.Eerste schooldag op maandag 3 september 2018
2.Eerste facultatieve vrije dag op vrijdag 5 oktober 2018
3.Herfstvakantie van zaterdag 27 oktober 2018
tot en met zondag 4 november 2018
4.(Wapenstilstand: zondag 11 november 2018)
5.Kerstvakantie van zaterdag 22 december 2018
tot en met zondag 6 januari 2019
6.Krokusvakantie van zaterdag 2 maart 2019
tot en met zondag 10 maart 2019
7.Paasvakantie van zaterdag 6 april 2019
tot en met zondag 22 april 2019
8.Tweede facultatieve vrije dag op maandag 29 april 2019 - na vormselweekend schoolreis 30 april 2019

9.Vrije dag op woensdag 1 mei 2019
10. O.L.H.Hemelvaart op donderdag 30 mei 2019
en brugdag op vrijdag 31 mei 2019
11. Pinkstermaandag op maandag 10 juni 2019
12. Zomervakantie begint op vrijdag 28 juni 2019 (’s middags)
*** Pedagogische studiedagen ***
Ouders: Schrijf ze tijdig in uw agenda

1. volledige dag – vrijdag 21 september 2018 – nieuwe leerplan ZILL
2. volledige dag – donderdag 4 oktober 2018 – Edi doelen
3. halve dag – woensdag 12 december 2018 – Werkvormen
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Bent u tevreden..... vertel het verder!
Zijn er bekommernissen… kom naar ons toe!
Alles wat verloren kan gaan: koekendoosjes, drinkflessen, jassen, mutsen,
truien,…) graag naamtekenen a.u.b. zo vinden we de eigenaar
gemakkelijker terug mochten ze toch verloren gelegd worden  .

Op maandag 3 september 2018 verwachten we alle kinderen om
Samen weer van start te gaan voor een nieuw schooljaar.
We openen het schooljaar met een jaaropening waarin we alle
kinderen verwelkomen. We stellen dan ook de nieuwe leerlingen en
leerkrachten voor.
Welkom in Klimop!
Wilt u als ouder nog meer informatie of hebt u vragen, aarzel dan
niet om u te richten tot de directie. Telefonisch te bereiken
op school 051/501375
of thuis 057/447232 gsm 0497/227729
(school open vanaf donderdag 16 augustus)
Ik wens jullie - ouders en kinderen - nog enkele mooie
vakantiedagen toe en tot ... maandag 27 augustus of anders
maandag 3 september!
Katelijne Cardoen,
directeur.
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