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Dans le cadre de l’école, toute communication se fait en néerlandais. Au cas
où vous auriez des problèmes de compréhension, n’hésitez pas à nous le
signaler. Nous sommes là pour vous aider !

LEEFGROEP KARIN

klimpaal.be/karin
LEEFGROEP MIEKE

klimpaal.be/mieke

Start!
BESTE OUDERS

Beste wensen!
Ik wens u allen een fijn, gelukkig en gezond nieuw 2018 vol met
veel joie de vivre!
Ondertussen zijn er heel wat goede voornemens die we op
onze Klimpaal willen waarmaken.
Zo beginnen we met samen te komen voor ons marktje op
dinsdag 6 februari 2018. Bij deze wil ik u graag allen uitnodigen
om dit samen met ons mee voor te bereiden tijdens het
oudercafé nu dinsdag 16 januari om 8:30 uur. Alvast bedankt!
Volgende week vrijdag staat het forum op het
programma en op maandag 22 en dinsdag 23 januari zijn er
groeiboekbesprekingen.
Vergeet zeker niet om al deze data in die mooie nieuwe
agenda te noteren.
Mvg en prettig weekend!
Veerle

Deze week hebben we een
rustige start gehad. We waren
maar met de helft van de
kinderen dus dat maakte het
superrustig. Maar we hebben
niet minder hard gewerkt.
We maakten al een
poppenhuis, timmerden
en schilderden, voor onze
nieuwe poppetjes. We
ruimden de klas wat op
zodat we plaats hebben voor
nieuwe dingen. Ze kwamen
ook nieuwe wasbakken
installeren!
Volgende week beginnen
we aan het echte werk,
met de werkwinkel voor de
oudsten en veel werk voor de
anderen. Fijn weekend!

HOP!
Om wat nieuwe inspiratie op
te doen—zo na een weekje
van genieten en lekker lui
zijn—gingen we naar de
tentoonstelling HOP! in
het museum van Elsene.
We keken er met al onze
zintuigen naar kunst. We
zochten naar beweging in
de verschillende werken en
probeerden in het Lab deze
bewegingen zelf uit te voeren.
Het is eens iets anders,
een museum waar je niet
stil moet zijn maar waar
je kunt dansen, vliegen,
zweven, freestylen… met
kunst. Dankjewel aan alle
mama’s die meegingen en
aan Delphine voor de fijne
workshop in het museum.
Foto’s staan op de blog! Hop!

KALENDER

klimpaal.be/kalender
 dinsdag 16 januari 2018
 08:30 - 09:30
► Oudercafé
 vrijdag 19 januari 2018
 08:30 - 09:00
► Forum
 maandag 22 en
 dinsdag 23 januari 2018
► Groeiboekbesprekingen

LEEFGROEP SANDER

LEEFGROEP RUBEN

klimpaal.be/sander

klimpaal.be/ruben

Go Go Go!

Uit de startblokken

Gelukkig nieuwjaar! Die zin
weerklonk maandag in de
klas. Ons goede voornemen
voor 2018: nog meer nieuws,
er blijven voor gaan en af en
toe een gokje wagen. Wedden
dat… of toch niet al je muntjes
inzetten. Vrijdag sloten we
de week af in het enige echte
klimpaal-casino. We haalden
onze mooiste kleren uit de
kast en met een hapje en een
drankje vergokten we onze
kerst- en nieuwjaarscentjes.
Geniet van het weekend!

Maandagochtend, 8:25 uur, De Klimpaal, Sint-Jans-Molenbeek:
achttien gelijkgezinden komen een klaslokaal binnen. Het
is er reeds lekker warm en gezellig, maar de sfeer is nog niet
zoals op de vrijdag net voor de vakantie. Iedereen is nog wat
slaperig en er hangt nog wat mist rond ons hoofd. Er wordt
beslist om rustig te starten met een kopje thee en een babbeltje.
Tien minuutjes later is de mist verdwenen en worden er
plannen gemaakt. Niet alleen voor creaties, maar ook voor
werkstukken. Niet alleen voor werkstukken, maar ook voor
manieren om rekenvraagstukken op te lossen. Niet alleen voor
rekenvraagstukken, maar ook voor rondetaakjes. Delen van het
oog, eerste elektrische wagen, dialecten, … De tijd (tegenwoordig
of verleden?) vliegt voorbij en pats: het is alweer vrijdag. Geniet
van jullie weekend en kijk rond je, want wie weet kom je veel
tegen dat te maken heeft met je werkstuk…

Volg alles wat er gebeurt op school
via klimpaal.be. Blijf op de hoogte
van de activiteiten in de kalender.
Vind alle praktische informatie.
Wil je Weeknieuws enkel ontvangen
per e-mail? Vul je gegevens in op
klimpaal.be/weeknieuws.

