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LEEFGROEP EVY

klimpaal.be/evy

Nieuwe jaar
Dit jaar wensen we onszelf
veel lieve vrienden om samen
mee op avontuur te gaan.
Een pak plasticine om
onze dromen uit te boetseren
Een heel pak
tekstenboeken die we vol
kunnen schrijven met onze
ongelooflijke verhalen
en een palet vol kleur,
zodat we met ons penseel ons
tableau vol kunnen kleuren.
Ikzelf en mijn (voorlopig)
dertien kabouters wensen
jullie een jaar zoals nooit
tevoren.

BESTE OUDERS

Nieuwjaartje

LEEFGROEP MIEKE M EN LIESBETH

klimpaal.be/mieke

Peter en
de wolf

Carolien

Nadat we afscheid namen van 2018 met een super lounge
(bravo en dank u wel!) en onze Klimpaal en nabije straten
deden ‘oplichten’ met een kerstboomvuur en lampionnetjes
om 2019 alvast een warm welkom te heten konden we allemaal
van een heerlijke vakantie genieten!
Vanwege het team en mezelf wens ik jullie van harte
een heel fijn, gelukkig en gezond 2019 vol met plezier en
voldoening voor iedereen en waarin iedereen mag schitteren
in zijn mooiste kleur!
Ondertussen gaan we er weer voluit voor hier op onze
Klimpaal en konden we vanochtend genieten van ons forum
en staan er heel wat nabije acties op het programma.
Zo zijn er op maandag 21 en dinsdag 22 januari onze
groeiboekbesprekingen, zal er op dinsdag 22 januari zal er
‘s ochtends van 8:45-10:00 uur een Schouder-vergadering
(samen met de Schoolraad) plaatsvinden en ook onze fuif ‘Er
was eens’ op zaterdag 2 februari komt langzaam dichterbij. Ik
hoop jullie hier zeker allemaal op te verwelkomen!
Prettig weekend
Veerle
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De vakantie heeft de kinderen
duidelijk deugd gedaan. We
vlogen er deze week extra
hard in met als centrale
thema het muzikale verhaal
van Peter en de Wolf.
De muziek, de geluiden, de

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 !

instrumenten en personages
worden onder de loep
genomen. De luisterhoek is
dan ook enorm populair deze
week.
We focussen op twee
nieuwe letters N en P en
beleven muziek op een
andere, beeldende manier. Ik
ben benieuwd hoe dit verhaal
zal evolueren…
LEEFGROEP ELYSSA

klimpaal.be/elyssa

Brr, wat
koud
Na twee weekjes vakantie
terug in de klas. We vertellen
elkaar over de avonturen die
we beleefden. Sommigen
kunnen het ook niet laten
om al vooruit te blikken naar
de volgende vakantie. Dat
wordt een skivakantie voor
velen. We vinden het allemaal
jammer dat het nog niet heeft
gesneeuwd dus we besluiten
om zelf sneeuw te maken.
We stoppen heel veel water
in de diepvries en vangen
hierin dino’s en diertjes.
Wanneer het water bevroren
is moeten we ze bevrijden.

Andere gaan aan de slag met
een grote rol behangpapier,
ze tekenen de omtrek van
hun lichaam en schilderen dit
helemaal. We spelen ook een
luisterspel over ons lichaam
waarbij we goed naar elkaar
moeten luisteren.
LEEFGROEP MIEKE V

klimpaal.be/mieke-v

Zwerfvuil,
bah!
Goed uitgerust begonnen we
2019. Maar dinsdag kwam ik
met droevig nieuws. In de
kinderboerderij in mijn buurt
is de zeer lieve koe gestorven
aan zwerfvuil.
Ze had een klein stukje
blik opgegeten en is daardoor
gestorven. Waarom gooien
de mensen hun afval op
straat? De kinderen hadden
veel te vertellen hierover. Ze
vinden het ook niet leuk dat
onze straten vol liggen. Wat
kunnen we daaraan doen?
Word vervolgd …

LEEFGROEP LIESELOT

klimpaal.be/lieselot

2019
Hoe hebben jullie het nieuwe
jaar gevierd? Wij hebben de
eerste schoolweek van het
jaar 2019 goed ingezet.
Maandag hadden we
een nieuwjaarsfeestje met
een lekker hapje en drankje.
Vervolgens dansten we op
leuke muziek. Wij hebben
onze wensen voor het
nieuwe jaar geuit. Verlangens
naar onszelf, anderen en de
klas schreven of tekenden we
op.
De kinderen wensten
zichzelf cadeautjes, veel
succes op school, weinig
werk de ouders, een klas
zonder ruzie, … Wij hopen dat
al die mooie wensen mogen
uitkomen en wensen jullie
een spetterend jaar!
LEEFGROEP RUBEN EN ELLEN

klimpaal.be/ruben-ellen

Cheeta’s en
leeuwen
Er werd door enkele
leerlingen in de vakantie
verder gewerkt aan
onderzoeken over
verschillende dieren.
Hierdoor kwamen we deze

week meer te weten over
onder andere cheeta’s en
leeuwen…
Vanaf volgende week
laten we de onderzoeken
over dieren achter ons en
beginnen we met een heel
aantal nieuwe onderzoeken.
LEEFGROEP SANDER

klimpaal.be/sander

Post!
Voor de vakantie kregen we
post. Post van Tomas.
We gingen eindelijk met
de brieven aan de slag. We
ontdekten dat Tomas in
z’n klas hele interessante
kinderen heeft. We schreven
brieven voor de klas van
Tomas.
We hopen hen ook eens
te kunnen ontmoeten. Zo
over jezelf vertellen, dat is wel
interessant. Wat doe ik graag?
/ Waar ben ik vaak mee bezig?
/ Waar ben ik fier op? We
leerden onszelf beter kennen.
Het nieuwe jaar bracht
ook nieuwe energie. Energie
en zin in onderzoeken en
projecten. Het wordt nog
interessanter de komende
maanden!
Fijn weekend.

KALENDER

klimpaal.be/kalender

LEEFGROEP CAROLIEN EN KLAUS

klimpaal.be/carolien-klaus

Santé
Het wordt stilaan een traditie, ons nieuwjaarsontbijt. Wat
chaotisch, dicht op mekaar geplakt, veel te veel, omvallende
bekers, zekeringen die springen, overal damp. Het hoort er elke
keer weer bij, maar het maakt het alleen maar gezelliger!
De ouders tekenden present, er waren heerlijke koeken,
lekker boord, beleg met hopen, chocomelk en koffie, massa’s
eitjes, pancakes en hééél vééél hongerige kinderen!
We kunnen nog wel wat verder eten de komende dagen
maar we willen jullie vooral het volgende meegeven: we zijn
klaar voor 2019 en wensen jullie het allerbeste! Santé.

 dinsdag 15 januari 2019
 08:30 - 09:30
► Oudercafé
 maandag 21 januari 2019 dinsdag 22 januari 2019
► Groeiboekbesprekingen
 dinsdag 22 januari 2019
 08:45 - 10:00
► Schouder-bijeenkomst +
Schoolraad

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.

