
 

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 

Februari 2023 

Wo 1  Instap nieuwe kleuters 

Do 2 Boslaan 11.00 uur - Poppenspel ‘Stapel’ in het OC Kasterlee 

Vr 3 Boslaan 

Looiven 

Fietsdag 

09.00 uur - Poppenspel ‘Stapel’ in het OC Kasterlee 

Ma 6   

Di 7   

Wo 8   

Do 9   

Vr 10 Looiven 

Boslaan 

Fietsdag (niet voor de egeltjesklas) 

Inleefdag voor nieuwe kleuters 

Ma 13  ‘Gekke kapseldag’ 

Di 14  ‘Rode/Hartjesdag’ 

Wo 15 Boslaan 

Looiven 

Carnavalstoet in Woonzorgcentrum Aquamarijn (info volgt) 

‘Gekke schoenendag’ 

Do 16  

Looiven 

‘Gekke sokkendag’ 

Inleefdag voor nieuwe kleuters 

Verjaardagsfeestje van de maand 

Vr 17  VM - Wafelenbak 

13.15 uur - Carnaval in ons dorp! (zie Prikbord) 

Van ma 20/2 tot zo 26/2 Krokusvakantie 

Ma 27  Instap nieuwe kleuters 

Di 28  Individuele en familiefoto’s 



 

 

 

 
 

 

Jarigen van de maand januari: 

Nieuwe kleuters: 

                   Gabrielle Anthoni                Imral Ateş                 Jules Hermans            Ahmed Khenjar            Amara Laenen             

                                                                                  Vic Vandecruys            Leon Van Gorp 



 

Familienieuws: 

Hartelijke gelukwensen bij de geboorte van: 

 Arthur: broertje van Casper Blockx (juf Lief / juf Ellen) 

 Warre: kleinzoon van Carina Pijpers (middagmoeder) 

Gezonde brooddoos 

Graag willen we de brooddoos van onze kinderen in de aandacht brengen. Met z’n allen 

willen we onze kinderen zo gezond mogelijk laten eten. Dit is met kinderen niet altijd                      

evident. Probeer variatie te brengen in hetgeen ze meebrengen naar school. Verschillende 

dingen in de brooddoos geeft kleur in de brooddoos en nodigt uit tot eten. Boterhammen, 

groentjes, fruitjes en ja er mag al eens iets lekkers in. Let er dan zeker op dat het lekkers 

niet de brooddoos overheerst. Het hoeft daarom niet altijd een snoepje, chocolaatje te zijn. 

Gezonde snoepertjes zijn zeker een aanrader. 

Hieronder vind je nog meer inspiratie hieromtrent. 

Meer inspiratie 

• Hoe gezond eten op school – Gezond Leven https://www.gezondleven.be/themas/
voeding/gezond-eetschema/gezond-eten-op-school/een-gezonde-broodlunch-voor-school-
zo-gemaakt 
• Gezonde brooddoos – CM http://www.cm.be/gezond-leven/kind/voeding/de-brooddoos.jsp 

• 40 tips voor vegetarisch broodbeleg – KU Leuven https://www.kuleuven.be/duurzaamheid/
nieuws/40-tips-voor-vegetarisch-broodbeleg 

Dankjewel! 

Graag willen we de ouderraad bedanken 

voor de centjes die we gekregen hebben 

om extra iPads aan te kopen. 

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/gezond-eetschema/gezond-eten-op-school/een-gezonde-broodlunch-voor-school-zo-gemaakt
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/gezond-eetschema/gezond-eten-op-school/een-gezonde-broodlunch-voor-school-zo-gemaakt
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/gezond-eetschema/gezond-eten-op-school/een-gezonde-broodlunch-voor-school-zo-gemaakt
http://www.cm.be/gezond-leven/kind/voeding/de-brooddoos.jsp
https://www.kuleuven.be/duurzaamheid/nieuws/40-tips-voor-vegetarisch-broodbeleg
https://www.kuleuven.be/duurzaamheid/nieuws/40-tips-voor-vegetarisch-broodbeleg


 

‘Bewegen is een goede stimulans voor  

de ontwikkeling van de hersenen’ 

Beweegtip voor de maand februari: 

Materiaal: plasticine of speelklei                                             

Focus: druk op de handpalm 

   Laat je kind veel met speelklei of                             

plasticine spelen.                                                              

Laat het bollen rollen die mooi in de                                    

handpalm passen. Laat je kind de bollen                          

stapelen zoals een sneeuwman.  

“ C a r n a v a l ”  

Op vrijdag 17 februari vieren we carnaval in onze school. Leg alvast je gekste outfit 

klaar. In de namiddag trekt er een bonte stoet door het dorp. Dit is een gezamenlijk                

initiatief van de 3master, de Waaier, De Vlieger en de Klimtoren. 

De stoet vertrekt om 13.15 uur aan de 3master.     

!! Aangepaste route: Vertrek om 13.15 uur aan de 3Master 

(Kempenstraat) – Mgr. Heylenstraat – rechtsaf in de Mgr. Cardijn-

straat (richting Geelsebaan) – oversteken naar de Melkstraat                

(richting Retiesebaan) – linksaf naar de Markt - achter de kerk                 

linksaf in de Mgr. Heylenstraat – ontbinding van de stoet ter hoogte 

van de scholen                                                                            

Confetti en/of serpentines mogen beperkt gebruikt worden op het traject. 

Let op! Parkeerverbod op de weg langs de Mgr. Heylenstraat en Mgr. Cardijnstraat. 

‘Belangrijke data’ 

Op woensdag 29 maart is het sport-

dag in sporthal Duineneind. 
 

Andere belangrijke data: zie website 

‘Kalender’ voor het laatste up-to-date               

overzicht. 



 

Bericht vanuit de ouderraad: 

Bericht vanuit de gemeente: 

https://www.kasterlee.be/product/3208/kijk-ik-fiets  

https://www.kasterlee.be/product/3208/kijk-ik-fiets

