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

krantje voor de ouders 2017 - 2018
De grote vakantie loopt weer op zijn eind. Hier en daar ontwaakt het
verlangen om aan een nieuw schooljaar te beginnen, een jaar vol
uitdagingen. Ons Type 9 voor kinderen met autisme en een normale
intelligentie groeit stilaan uit tot een vaste waarde binnen de school. We
blijven focussen op deze groep. Ook de leergroep waar kinderen meer
ervaringsgericht kunnen leren in het type basisaanbod wordt verder
uitgebouwd.
De ouders die reeds met Klimop vertrouwd zijn weten dat we streven
naar kwaliteitsvol onderwijs.
- Onderwijs op maat van jullie kind, dat hem/haar een stevige basis
voor de toekomst wil geven.
- Onderwijs dat dus focust op de te verwerven leerstof, maar
evenzeer ook op het welbevinden van jullie kinderen.
Het M-decreet (Gewoon onderwijs waar mogelijk, buitengewoon onderwijs waar
nodig) dat bedoeld is om meer inclusief onderwijs te realiseren, is niet
onverdeeld positief bevonden. Er is nog veel werk aan de winkel. Heel
wat kinderen in het gewoon onderwijs hebben ondersteuningsnoden.
Leerkrachten uit het gewoon onderwijs kijken uit naar versterking en
samenwerking met collega’s uit het buitengewoon onderwijs.
De middelen uit het geïntegreerd onderwijs (GON) en deze uit het
pilootproject ‘Samen sterker op de klasvloer’ worden samen gevoegd en
er wordt per regio een ondersteuningsnetwerk (bij ons netwerk West)
opgericht. Dit heeft als doel samenwerking tussen gewoon en
buitengewoon onderwijs te bewaren en te versterken in het belang van
die kinderen met ondersteuningsnoden. Ouders, Leerkrachten en scholen
kunnen beroep doen op ondersteuners uit zo’n netwerk om samen naar
antwoorden te zoeken op de ondersteuningsvragen van zowel leerlingen
als leerkrachten. Opnieuw een hele uitdaging. Er wordt momenteel
gewerkt aan een site www.netwerkwest.be en aan een mailadres
info@netwerkwest.be. Ouders met vragen kunnen terecht bij hun gewone school,
CLB of school voor buitengewoon onderwijs.
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In Klimop zetten we ons beste beentje voor om verder uit te bouwen wat
we reeds begonnen zijn. We zullen met jullie kinderen opnieuw een
stukje van de weg afleggen in de groei naar gelukkige volwassenen.
Wij hebben alvast een paar fijne momenten voor het eerste trimester
gepland. Hou daarom rekening met deze data:
- Woensdag 20 september: pedagogische studiedag voor de
leerkrachten en een vrije dag voor de leerlingen.
- maandag 2 oktober: de eerste facultatieve vrije dag
- zondag 19 november: ons alom gekende kip en rib festijn
- woensdag 22 november: pedagogische studiedag voor de
leerkrachten en een vrije dag voor de leerlingen.
- Zondag 17 december: Klimop verzorgt de viering in de Grote Kerk
in Diksmuide. De viering start om 10.30.
- Vrijdag 22 december Kerstviering en Kerstfeest voor de leerlingen
op school.
We verwachten alle kinderen op vrijdag 1 september 2017 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
28 augustus 2017 van 17u30 tot 20u op ons open school moment. 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 vrijdag 1 september 2017, komen alle bussen de leerlingen ophalen,
ongeveer op hetzelfde uur als vorig jaar.

Wees de eerste dag ruim vijf minuutjes vroeger klaar!

Nieuwe leerlingen krijgen de op- en afhaaluren van hun bus op maandag
28 augustus op de kennismakingsavond!
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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

aandacht: op iedere schoolbus is een busbegeleidster die over de kinderen
waakt en helpt bij het oversteken van de weg waar nodig.
Het leerlingenvervoer in Diksmuide 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
busbegeleidster. De richtlijnen bij het gebruik van ons leerlingenvervoer
krijgt uw kind mee op de eerste schooldag.
!! Nieuwe leerlingen van onze school krijgen op de contactavond van
maandag 28 augustus alle informatie i.v.m. de te nemen bus, alsook uur
van vertrek en thuiskomst.
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

Speelkwartiertje: * in de voormiddag van 10u20 tot 10u40
* in de namiddag van 14u45 tot 15u05
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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 voorzien. 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: Er is door de hele scholengemeenschap een nieuw

raamcontract voor de maaltijden onderschreven. Tevens zijn de
maaltijden weer iets duurder geworden. Dit zijn de aangepaste
prijzen die in de hele scholengemeenschap worden gehanteerd.
Speeltijden: keuze tussen fruitsap en chocomelk

aan de prijs van € 0,45 (geen verplichting)

Middagmalen:

- Picknick met soep
- Picknick met ongezoet appelsap
- Warme maaltijd met water of eigen drank
- Warme maaltijd met ongezoet appelsap

€ 0,50
€ 0,45
€ 3,25
€ 3,70

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 die hun eigen drank meebrengen zijn verplicht dit te doen in
een drinkbus of een navulbaar flesje (waarop hun naam staat). Brikjes,
blikjes of andere wegwerpverpakkingen zijn verboden!
Deze maatregelen kaderen in het feit dat we als school niet alleen
aandacht hebben voor het sorteren van ons afval, maar ook proberen om
zo weinig mogelijk afval te maken. Als school willen we de kinderen
bewust maken van zorg voor omgeving en milieu.
- 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. 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.
Wie het moeilijk heeft om maandelijks te betalen kan wekelijks geld met
zijn kind meegeven of kan bij het secretariaat of directie om een
betalingsplan vragen.
Bij laattijdige betaling wordt u aangesproken en gevraagd om wekelijks
met cash geld te 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.
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Deze opvang gaat door in de kleuterschool ‘het Pluimpje’ (naast onze
school).
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 sieraden of oorringen (idem voor de jongens), schmink,
nagellak,… horen op school niet thuis.
- Voor de lessen lichamelijke opvoeding wordt volgende uitrusting
gevraagd: Een wit truitje met het schoolembleem, éénmalig aan te kopen
voor de prijs van 7€.
Graag ook een zwart broekje, witte sokjes en gymschoentjes 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’.
Hiervoor brengen ze een badpak of zwembroek en handdoek (grote +
kleine) mee. Dit eveneens in een zakje en van naam voorzien.

Aan alle leerlingen en in het bijzonder onze nieuwe leerlingen:
vergeet dit niet!

op maandag 28 augustus 2017
van 17u30 tot 20u
stellen we onze school weer open
voor de leerlingen,hun ouders en gezinsleden.
Het hele Klimop-team zal er aanwezig zijn
om je rond te leiden in de school
en kennis te maken met jouw juf of meester.
Allen van harte welkom!
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VAKANTIEKALENDER
schooljaar 2017-2018
1.Eerste schooldag op vrijdag 1 september 2017
2.Eerste facultatieve vrije dag op maandag 2 oktober 2017
3.Herfstvakantie van zaterdag 28 oktober 2017
tot en met zondag 5 november 2017
4.(Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2017)
5.Kerstvakantie van zaterdag 23 december 2017
tot en met zondag 7 januari 2018
6.Krokusvakantie van zaterdag 10 februari 2018
tot en met zondag 18 februari 2018
7.Paasvakantie van zaterdag 31 maart 2018
tot en met zondag 15 april 2018
8.Tweede facultatieve vrije dag op maandag 30 april 2018
9.Vrije dag op dinsdag 1 mei 2018
10. O.L.H.Hemelvaart op donderdag 10 mei 2018
en brugdag op vrijdag 11 mei 2018
11. Pinkstermaandag op maandag 21 mei 2018
12. Zomervakantie begint op vrijdag 29 juni 2018 (’s middags)
*** Pedagogische studiedagen ***
Ouders: Schrijf ze tijdig in uw agenda

1. halve dag – woensdag 20 september 2017
2. halve dag – woensdag 22 november 2017
3. halve dag – woensdag 7 februari 2018
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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 verloren gelegd worden.

Op vrijdag 1 september 2017 verwachten we alle kinderen om
van start te gaan voor een nieuw schooljaar.
We starten 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 woensdag 16 augustus)
Ik wens jullie - ouders en kinderen - nog enkele mooie
vakantiedagen toe en tot ...maandag 28 augustus of anders vrijdag
1 september!
Katelijne Cardoen,
directeur.
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