
 

Ma 1  Dag van de Arbeid - VRIJAF 

Di 2   

Wo 3   

Do 4  Uitstap Het Olen’s Koetje 

Vr 5  Fietsdag 

Ma 8   

Di 9   

Wo 10   

Do 11 Looiven Inleefdag voor nieuwe kleuters 

Vr 12 Boslaan Inleefdag voor nieuwe kleuters 

Ma 15   

Di 16 Looiven Uitstap Ark van Noë 

Wo 17  VRIJAF voor de leerlingen - pedagogische studiedag voor de 
leerkrachten 

Do 18  Hemelvaartsdag - VRIJAF 

Vr 19  Brugdag - VRIJAF 

Ma 22  Instap nieuwe kleuters 

Di 23   

Wo 24   

Do 25 Boslaan Verjaardagsfeestje van de maand 

Vr 26   

Zo 28  Pinksteren 

Ma 29  Pinkstermaandag - VRIJAF 

Di 30  Integratieactiviteit KS-LS 

Wo 31   

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

 

Liam Borghs Mila Borghs Viktor Claes Mila Leysen 

Elias Loos Lufin Julienne Noyens Valerie Vaernewyck 

Jarigen van de maand april: 



 

 

 

 
 

 

Hartelijke gelukwensen bij de geboorte van: 

 Millie: dochtertje van juf Carolien 

   

 

Familienieuws: 

TUINFEEST  

Zaterdag 17 juni 2023 in Looiven  

Iedereen is van harte welkom vanaf 14.00 uur!  Er staat heel wat op het programma: 

- Voor de kinderen zijn er allerlei kraampjes en spelmogelijkheden.  

 - In de loop van de namiddag vindt een tombola plaats met een honderdtal prijzen. 

   Indien u over leuke tombola-prijzen beschikt, ontvangen we deze graag! 

- Tussen 14.00 uur en 18.00 uur voorzien we een frietkraam waar u lekkere frietjes 
met saus en een vleesje kan bestellen (bestellijst wordt vooraf doorgemaild). 

 

‘Bewegen is een goede stimulans voor                                                                    

de ontwikkeling van de hersenen’ 

Beweegtip voor de maand mei :      

Materiaal: geen 

Focus: bewegen vanuit de heupen 

 Vraag aan je kind om op de grond te gaan liggen met de benen in de lucht.                                

Laat het nu luchtfietsen. Wanneer je zelf meedoet zal je kind dit nog fijner vinden. 

Geef opdrachten waardoor je kind zeer bewuste bewegingen gaat uitvoeren,                                 

bv. we fietsen bergop  = maak trage fietsbewegingen, we fietsen van de berg naar         

beneden = maak snelle fietsbewegingen, we fietsen in een zware storm = heel zwaar      

en langzaam fietsen, ....  



 

 

 

 
 

 

Bericht vanuit ‘de Waaier’: 

Confituurverkoop 

Onze ‘Klimtorenconfituur’ van verse aardbeien, rabarber en geleisuiker wordt 

verkocht aan € 4,50 per pot. De opbrengst gaat naar alle projecten i.v.m. het 

gezondheidsbeleid (o.a. maandelijkse verjaardagsfeestjes).                                     

Via deze link of onderstaande QR-code kan u confituur bestellen.                               

Graag het gepaste geld in een gesloten enveloppe met vermelding van                           

de naam en klas van je kleuter te bezorgen aan de klasjuf.                                           

Nog tot en met dinsdag 16 mei kan je confituur bestellen. 

‘Openklasdag’                                                                                    

op 4 mei 2023 

Wie graag de school in werking ziet, 

de juf/meester wil ontmoeten, het 

schoolgebouw eens wil bekijken,…                  

is van harte welkom op onze 

‘openklasdag’.                                                   

Onze deuren staan wijd open op                       

donderdag 4 mei tussen                                  

13.30 uur  en 14.15 uur.                                                  

Kom gerust even langs!!! 

‘Infoavond’                                                              

op 9 mei 2023 

Wie graag de school en de werking van                   

het eerste leerjaar van naderbij wil leren 

kennen, is uitgenodigd op de infoavond op 

dinsdag 9 mei om 19.00 uur in de refter                          

van onze school.                                                      

Voor de ouders van de kleuters uit de visjeklas en poezenklas 

Sponsortocht 
 

De sponsortocht voor                    

project 12-12 Turkije-Syrië 

bracht € 844,80 op. 

Dankjewel allemaal! 

https://forms.gle/BCbNKDLzFm7Ty2fcA

