Sint-Jozefschool wordt

‘KLIMBOOM’!
Mortsel, 28 januari 2019
Hallo iedereen,
Sommigen onder jullie hadden misschien al geruchten gehoord. Deze geruchten
worden nu bevestigd. Vanaf 1 februari 2019, zijn we officieel ‘KLIMBOOM’ en daar
zijn we erg fier op!

Waarom Klimboom?
We hebben met een kerngroep uit ons team verschillende keren gebrainstormd over
een nieuwe naam voor onze school. Niet zomaar een naam, maar een naam met een
visie waarin we onze school echt herkennen. We willen met jullie kinderen ‘samen
klimmen, samen groeien’!
Onze school ligt in een prachtig natuurlandschap. De school is omringd door bomen
en weiden. We vonden als team dat dit in ‘Klimboom’ veel meer voelbaar is dan het in
Sint-Jozefschool was.
‘Boom’ staat vooral voor de groene omgeving waarin we liggen. Maar er is ook de
figuurlijke insteek: kinderen zijn niet zomaar 'kinderen'. Het zijn ‘bomen van
kinderen’: ze hebben heel veel in hun mars en zullen groeien tot talentvolle
volwassenen.
Daarom ‘klimmen en groeien’ we samen. Ieder kind krijgt de kans om met een grote
betrokkenheid en een goed welbevinden te groeien.

Welke betekenis zit er in ons logo?
Onze naam wordt duidelijk weerspiegeld in het logo.
En, waarom steekt er een blauw blaadje tussen al die groene blaadjes? Daar hebben
we over nagedacht …
Het blauwe blaadje is niet zomaar blauw. Ben je anders, ook al is het soms wat
ingewikkelder, toch willen we ook met jou klimmen en groeien en ben je meer dan
welkom in onze school. We willen door het blauwe blaadje gewoon laten zien dat niet
iedereen hetzelfde pad zal volgen. Eens je bij ons in de ‘KLIMBOOM’ school loopt,
krijg je ‘alle kansen die je verdient’! Door onze ‘brede zorg’ kunnen we daar correct
op inspelen en extra kansen bieden.
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Ons schoolfeest op vrijdag 24 mei 2019 zal helemaal in het thema van de
naamsverandering staan. We zullen de naamsverandering tijdens dit feest vieren.
Schrijf deze datum alvast in jullie agenda.

Waarom nu in februari al van naam veranderen?
Zoals jullie wellicht al gehoord hebben, zullen alle kinderen in Mortsel inschrijven via
een aanmeldsysteem. We vinden dat de nieuwe naam dan ook al zichtbaar moet zijn.
Meer info hierover vind je op onze site.
Er waait een frisse wind boven de Klimboom en die zal je duidelijk voelen en zien!
We hebben al hard gewerkt. En er moet nog veel gebeuren. Wij hebben er alvast veel
zin in!
We blijven een katholieke dialoogschool waar uiteraard iedereen welkom is en blijft!
Onze professionaliteit zetten we gewoon verder! Ook onze visie blijft dezelfde.
Vergeet zeker geen kijkje te nemen op de site. www.klimboom.be
Als team zouden we het op prijs stellen als jullie deze flyer zichtbaar aan jullie raam
zouden ophangen.
Verder willen we jullie van harte bedanken voor het vertrouwen dat jullie stellen in
onze school!
Het KLIMBOOMTEAM
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