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Overlijdens

- Margaretha Deschuymer overgrootmoeder van Bram Jolie (6L) en Victor Jolie (2LA).
- Laura Vekeman, overgrootmoeder van Lauren Verbruggen (3K)
- Etienne Smekens echtgenoot van Liliane Uyttenhove (fruitmoeke) en opa Matthew Smekens (1LA),
Michel Smekens (2K) en Malisa Smekens (Vlinderklas).

KOEKENVERKOOP
Dit jaar verkopen de leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar koeken, wafeltjes en truffels (in samenwerking met het Oudercomité van Klim-Op). De opbrengst zal gebruikt worden als tegemoetkoming in de
kostprijs van de openluchtklassen. We bieden u volgende keuzes aan:
- Wafeltjes Vanille 700g
- Wafeltjes Chocolade 700g
- Assortimentmix 800 g

......... keer 7 euro
......... keer 7 euro
......... keer 7 euro

- Parijse botergaletjes 700g
- Wafeltjes suiker 700g
- Frangipane 700g
- Carré confituur 700g
- Schilfertruffel melk 200g
- Schilfertruffel puur 200g

......... keer 7 euro
......... keer 7 euro
......... keer 7 euro
......... keer 7 euro
......... keer 5 euro
......... keer 5 euro

(5 vanille, 5 chocolade, 5 frangipane, 5 carré confituur)

TOTAAL:

......... euro

Bezorg deze strook samen met het gepaste geld terug op school of bestel via mail bij ellen.moreels@klimopbavegem.be
Ook digitaal bestellen kan via http;//bit.ly/koekenklimop2022 of scan de QR-code.
Bestellen kan tot en met maandag 23 januari 2023. De levering is voorzien op woensdag 1 februari 2023.
Alvast heel erg bedankt.
Naam: ……………………………………
Adres: ………………………………………………………………
Bestelling via leerling …………………………………………

uit klas ………

Handtekening: .…………....
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Zin in Lezen: Start Europese
uitwisseling Zweden
(Jo, Jolien, Lisa, Griet DG)

WOENSDAG

Meespeelmoment nieuwe
peutertjes (8.45u. - 10.00u.)

Maandviering

Zwemmen 3KK
Infoavond 6L te Herzele
(op stap naar het SO onderwijs)
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Start sportklassen 3L t.e.m.
vrijdag 3/02
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Zwemmen 3KK
Dag van de directeur

Zwemmen
Film 1L-2L (nm)
Start Poëzieweek t.e.m. 1/02
Facultatief vrijaf

Jaarthema:
Lichtpuntjes
JANUARI
Ik kan een wens op een juiste manier uiten.
Ik kan een ‘neen’ van anderen aanvaarden.
God heeft een droom voor jou.

Een propere snoet doet iedereen goed…
Vieze snoetjes maken we terug schoon. Ik snuit netjes mijn neus,
veeg mijn mond schoon na het eten en zorg er zo voor
dat ik verzorgd voor de dag kom.

JUF PATRICIA... VOOR ALTIJD VAKANTIE! START VERBOUWINGSWERKEN PAROCHIEZAAL
Donderdag 22 december was de laatste werkdag van zorgjuf Patricia. Zij gaat met ingang
van 1 januari op welverdiend pensioen. Wij
gaan een warme en betrokken collega missen én een superjuf. De vele leerlingen die ze
onder haar hoede kreeg, voelden zich bij haar
echt gehoord en gezien. Ze was er voor hen.
Veertig jaar geleden startte ze als stagiaire
in onze school, na een paar omzwervingen
in andere scholen kreeg ze een vaste stek in
Klim-Op: eerst als juf in het vijfde leerjaar en
de laatste tien jaar als zorgcoördinator voor de
hele school.
Juf Patricia, je was een topjuf!
Geniet van de vrijgekomen
tijd, samen met je gezin en je
kleinkinderen. We gaan je hier
enorm missen, maar we hopen
dat je regelmatig nog eens
binnenspringt!

Begin januari starten de langverwachte verbouwingswerken aan de parochiezaal. Dit heeft grote gevolgen
voor het dagelijks schoolleven. We verwachten dat de
werken een volledig jaar zullen duren.
Vanaf 9 januari worden de warme maaltijden geserveerd in de naastgelegen ‘Garage’ van het Muziekcentrum. Boterhammen worden opgegeten in de klas.
De lessen bewegingsopvoeding voor de lagere school
zullen grotendeels plaatsvinden in het sportcentrum
De Fabriek. De naschoolse opvang kan niet meer
terecht in de zaal. Fietsen worden geparkeerd net
achter het schoolhek, op de speelplaats dus. We vragen
aan alle ouders om hun kinderen na school indien
mogelijk wat vroeger op te halen, zeker bij slecht weer.
Ook de huistaakklas moeten we inperken wegens
plaatsgebrek. Ook onder de middag kunnen we bij
extreem koud of nat weer niet meer naar binnen. Het
kan zijn dat we de lessen dan wat vroeger
starten. We houden jullie zeker op de hoogte
van verdere
eventuele
wijzigingen!

KLIM-OP… EEN KLEINE SCHOOL WAAR JE GROOT WIL WORDEN!

