Maandelijkse nieuwsbrief van de Vrije Basisschool Klim-Op Bavegem
Redactie: Kerkkouterstraat 58, 9520 Bavegem
Greet De Waele, Stijn De Clercq en Jo Dedeurwaerder

Nummer 1 - september 2018 Schooljaar 2018 - 2019

Website: www.klimopbavegem.be

Het nieuwe schooljaar is gestart! Met het team van Klim-Op zijn we helemaal klaar om er opnieuw in te
vliegen en er een super schooljaar van te maken voor al onze leerlingen.
Tijdens de vakantie werd door de firma De Moor –
De Lathauwer prachtig werk geleverd om onze nieuwe
speelplaats tijdig klaar te krijgen. Het resultaat mag
gezien worden!
De speelplaats nodigt uit om te bewegen, om te spelen
en te ontspannen. Er werd een spelarena gemaakt, er
zijn niveauverschillen, rustige hoekjes, groene
elementen en er is een buitenklasje. Er zijn vooral
veel kansen om te ontdekken, te experimenterenen te
ontspannen. Al spelend ontdekken kinderen immers de
wereld!
Ons jaarthema staat helemaal in het teken van sport en spel. Zo staat er voor elke klas wekelijks een
‘jogging’ op het programma, zorgt onze speelplaatswerkgroep voor uitdagende spelvormen en werd er
een heuse klimmuur geplaatst. We willen werken aan de Motoriek van onze leerlingen, zorgen voor de
nodige Ontspanning want dat geeft extra Energie zodat iedereen zich Fit voelt. MOEF je mee?
Tijdens de infoavond van maandag 10 september geven we graag wat meer info. Daarna stelt elke
klastitularis de concrete werking in de klas voor. We hopen jullie te mogen verwelkomen!
Jo Dedeurwaerder
directeur
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Studiedagen voor onderwijzend personeel. Leerlingen vrijaf.

Oudercontact
ERDAG
22 SEPTEMBER
do 25.10
oudercontact peuter tot 6L

MISCOMITE BAVEGEM ORGANISEERT:

VAN 14.00u. TOT 18.00u.
spaghettiavond OC
HIAAL CENTRUM, KERKKOUTERSTRAAT 60
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Kermis - Kinderrommelmarkt OC
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KERMISCOMITE BAVEGEM ORGANISEERT:

ZATERDAG 22 SEPTEMBER
VAN 14.00u. TOT 18.00u.
PAROCHIAAL CENTRUM, KERKKOUTERSTRAAT 60
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