
 

Do 1   

Vr 2  Fietsdag 

Ma 5   

Di 6  VM: Sint en zijn Pieten op bezoek in onze school 

Wo 7   

Do 8   

Vr 9   

Ma 12   

Di 13   

Wo 14   

Do 15 Looiven Inleefdag voor nieuwe kleuters 

Vr 16 Boslaan Inleefdag voor nieuwe kleuters 

Ma 19   

Di 20   

Wo 21   

Do 22  Verjaardagsfeestje van de maand en kerstfeestje 

Vr 23  Hele dag school 

Gebouwenloop ‘De Warmste Wissel’ 

Van ma 26/12 tot zo 8/01 Kerstvakantie 

Gesubs. Vrije Kleuterschool ’de Klimtoren’ - Boslaan 2 / Looiven 38 - 2460 Kasterlee   

Tel: 014 85 00 66 - E-mail : info@vks-klimtoren.be - Website : www.vks-klimtoren.be 

December 2022 



 

 

 
 

 

Nieuwe kleuters: 

Jarigen van de maand november: 

Remi Hermans  Lotte Maes Remi Puts  Celine Van Ammel Toon Van Dyck 

Warre Wils Louise Vereecke 



 

‘Dankjewel!’ 

Dankzij de vrije bijdragen tijdens ons 

grootouderfeest in de Boslaan konden we 

fietsjes en kruiwagens aankopen voor op 

onze speelplaats. Via deze weg willen we                      

jullie nog eens extra bedanken. We gaan 

er veel plezier mee beleven!  

Hartelijk gefeliciteerd met jullie huwelijk: 

 Lisa Schampaert & Joey Lauwers: mama en papa van Belle (juf Katleen) en                                    

                  Charlie (juf Hilde / juf Tiny) Lauwers 
 

 Onze oprechte deelneming bij het overlijden van: 

     Billie: broertje van Belle (juf Katleen) en Charlie (juf Hilde / juf Tiny) Lauwers 

    Agnes Alberdienst: overgrootmoeder van Korneel Bartels (juf Shauni) 

Familienieuws: 

‘Kriebelen’ 

Op 18 en 29 november kwamen de                  

kriebelouders al onze kleuters nakijken                      

op neten en luisjes.                                           

Resultaat: Geen enkel beestje gevonden! 

Dank aan iedereen die regelmatig de                           

kinderen hun haartjes nakijken volgens       

de nat-kam-methode. 

OUDERCONTACTEN 

De oudercontacten gaan door in de week 

van 16 januari ‘23. Verdere info volgt nog. 

TUINFEEST                                    

Zaterdag 17 juni 2023                           

in Looiven 



 

1. Ga naar www.trooper.be/klimtorenwaaier. 

2. Zoek de shop waar je wilt aankopen. 

3. Doe je aankoop net zoals anders. 

OPROEP !! 

De winter staat voor de deur. 

Graag alle sjaals, mutsen en 

handschoenen voorzien van 

de naam van je kleuter. 

CARNAVALSTOET                                   

Op vrijdag 17 februari 2023 

om 13.15 uur is er                    

een grote optocht voorzien door                 

de straten van het dorp. Het is een 

gezamenlijk initiatief van de 

3master, de Waaier, De Vlieger en 

de Klimtoren (Boslaan en Looiven). 

Meer info volgt nog.           

‘Bewegen is een goede stimulans voor                                                                       

de ontwikkeling van de hersenen’ 

Beweegtip voor de maand december: 

Materiaal: boekje   

 Leg je samen met je kind in buiklig op de grond en bekijk samen een boekje. 

Laat je kind zelf de pagina's omdraaien. Moedig je kind aan om minstens 5 minuten het 

hoofd rechtop te houden zonder het te ondersteunen. 


