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Kunstweken
Wij gaan net als afgelopen jaar meedoen met de Kunstweken, een bijzonder
project beeldende vorming. Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot
het maken van een echt kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten
maken met wereldbefaamde artiesten en hun
werk. Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind
een echte kunstenaar.
Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen
alle deelnemertjes gratis een gedrukte kaart
van hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk museum op
internet krijgen waarvoor ze zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden
mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een museumshop niet; hier kunnen
leuke aandenkens worden besteld met de tekening van het kind.
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Kleuterklas inschrijvingen
Heeft u nog kleine kinderen
thuis, in de leeftijd van 2 of 3
jaar? U kunt die kinderen nu al
bij juf Anja inschrijven voor de

Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol. Nadat de kinderen
met “hun” kunstenaar hebben kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker zelf
aan de slag aan de hand van een uitdagende opdracht. Gegarandeerd dat ook
uw kind zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk. We houden u op de
hoogte!

kleuterklas. Op die wijze krijgen
we een goed beeld van het
aantal leerlingen dat komend
jaar in de kleuterklas verwacht
wordt. Wij zullen dan een plekje

https://www.youtube.com/watch?v=Koa9VoBNFsQ&feature=youtu.be

voor uw kind reserveren.

Volleybaltoernooi
Gistermiddag was het jaarlijkse volleybaltoernooi in sporthal Snelleman. Hier
hebben 2 meiden en 1 jongensteam van groep 7/8 van De Klimop aan
meegedaan. Zowel de jongens als meisjes groeiden in het toernooi, en hebben
enorm hun best gedaan! Ondanks hun goede inzet en sportiviteit zijn onze
klim(t)oppers niet doorgegaan naar de halve finale. In onze ogen zijn het, of ze
nou winnen of verliezen, allemaal winnaars!! Amira, Nisrine, Intissar, Maria, Eli,
Rachel, Chihab, Mehmetay, Rayane en Hamza. Meester Chukri en alle juffen en
meesters op de Klimop zijn enorm trots op jullie. We kijken alweer uit naar het
volgende toernooi!! We hopen jullie ook. Klim(t)oppers!

Hoofdluis
Er is hoofdluis geconstateerd. De brief hierover hebben de kinderen van de
betreffende groep gisteren meegekregen. Een controle is noodzakelijk voor alle
kinderen. Wij adviseren dwingend uw kind thuis op hoofdluis te controleren.
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