
 

Wo 1   

Do 2   

Vr 3  Fietsdag 

Ma 6   

Di 7   

Wo 8   

Do 9   

Vr 10   

Ma 13   

Di 14   

Wo 15   

Do 16   

Vr 17  Lokale verlofdag: vrijaf voor de kleuters 

Ma 20   

Di 21   

Wo 22   

Do 23 Looiven Inleefdag voor nieuwe kleuters 

Vr 24 Boslaan Inleefdag voor nieuwe kleuters 

Ma 27   

Di 28   

Wo 29  Sportdag in sporthal Duineneind 

Do 30  Verjaardagsfeestje van de maand 

Vr 31   

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

Tel: 014 85 00 66 - E-mail : info@vks-klimtoren.be - Web-site : www.vks-klimtoren.be 
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Jarigen van de maand februari: 

Nieuwe kleuters: 

 

 

Familienieuws: 

Hartelijke gelukwensen bij de geboorte van: 

 Sien: dochtertje van juf Leen (egeltjesklas) 

 Laurien: zusje van Pepijn Meuleman (juf Marijke) 

 Elise: zusje van Jacob Witvrouwen (juf Lief / juf Ellen) 

  

 

Maxine Geudens Minthe Goris Julien Keyenberg 

Roran Teunis Mona Van Olst Leonie Van Oeckel 

Gaston Meeuwssen 



 

 

 

 
 

 

Overstap kleuters 

Na de krokusvakantie zijn enkele kleuters            

doorgeschoven van de egeltjesklas naar                     

de nijntjesklas en van de nijntjesklas naar                          

de uiltjesklas.                                                                        

We wensen de kleuters die de overstap maken 

een fijne tijd toe in hun nieuwe klas. 

‘Oproep!’ 

Alle kinderen mogen, indien mogelijk, 

een nieuwe doos papieren zakdoekjes                          

meebrengen. Dankjewel! 

TUINFEEST                                    

Zaterdag                

17 juni 2023                           

in Looiven 

Indien u over leuke 

tombola-prijzen                  

beschikt, ontvangen 

we deze graag! 



 

Bericht vanuit de ouderraad: 

Verkoopactie ‘Paaseieren’ 

Als ouderraad bereiden we ons al voor op Pasen en we hebben voor jullie lekkere   

paaseieren in de aanbieding. Hieronder vinden jullie de link of QR code waar jullie                  

een bestelling kunnen plaatsen. https://shop.stamhoofd.be/paaseieren-verkoop  

De opbrengst van deze actie gaat integraal naar de ondersteuning van onze scholen  

en zal concreet gebruikt worden om het busvervoer te sponsoren bij de uitstappen die 

onze kinderen maken. Wij danken jullie alvast van harte voor de steun! 
 

Je hebt de keuze uit: 

- 0,5 kg chocolade eieren (melk, puur of wit - ongeveer 12 stuks) aan € 10 

- 1 kg chocolade eieren (melk, puur of wit - ongeveer 24 stuks) aan € 19 
 

Je kan bestellen tot en met vrijdag 3 maart 2023. 


