
 

Do 1  Begin van het nieuwe schooljaar 

Vr 2   

Ma 5   

Di 6   

Wo 7   

Do 8   

Vr 9   

Ma 12   

Di 13  Klassenfoto’s 

Wo 14  Infoavond (info volgt) 

Do 15  NM - ‘Rollebolle’ te Dessel (brief volgt) 

Infoavond (info volgt) 

Vr 16   

Ma 19  20.00 uur - vergadering ouderraad  

Di 20   

Wo 21   

Do 22   

Vr 23   

Ma 26  Lokale verlofdag: vrijaf voor de kleuters 

Di 27   

Wo 28   

Do 29  Verjaardagsfeestje van de maand 

Vr 30   

Gesubs. Vrije Kleuterchool ’de Klimtoren’ - Boslaan 2 / Looiven 38 - 2460 Kasterlee   
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September 2022 



 

 

 

 
 

Aan alle ouders 
 

Elke maand ontvangen jullie een activiteitenkalender (Weetjes).  

Zijn er extra mededelingen dan worden die gepubliceerd via ons ‘Prikbord’ of ‘Nieuwtjes’. 

Foto’s van uitstappen,… worden na de activiteit zo spoedig mogelijk op de website gezet.                                                             

Wij hopen dat jullie geregeld onze website bekijken www.vks-klimtoren.be.                                                       

Wij trachten zoveel mogelijk briefwisseling via mail te bezorgen. Indien u liever brieven,                

activiteitenkalender… op papier wil ontvangen, dan laat u dit telefonisch (014 85 00 66) of via 

mail (info@vks-klimtoren.be) aan de school weten. 

Familienieuws: 

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van: 

 Annemie Cools : grootmoeder van Lotte Klaasen (juf Katleen) 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inzamelen van gebruikte batterijen en plastieken dopjes  

We verzamelen in onze school gebruikte                     

batterijen en plastieken dopjes.                                   

Deze mag je overhandigen aan de klasjuf.     

Voor elke gevulde ton batterijen krijgt             

de school een presentje. Met een volle zak 

plastieken dopjes helpen we de blindengelei-

dehonden. Dus, inzamelen maar!  

Gemachtigde opzichters 

Ook dit schooljaar zullen er ’s ochtends                 

gemachtigde opzichters staan op strategische           

locaties nabij de scholen. We sommen de                

concrete locaties nog even op: 

• Markt / Binnenpad (gemeentehuis) 

• Markt / Geelsebaan (café de Leeuw) 

• Geelsebaan / Melkstraat  (frituur dix-neuf) 

• Pastorijstraat / Mgr. Heylen-

straat  (apotheek Van Ballaer) 

• Pastorijstraat / Mgr. Cardijnstraat 

I trimester 

Do. 01 sept. ‘22 : Begin nieuwe schooljaar 

Di.  13 sept. :  Klassenfoto’s 

Wo. 14 sept. :  19.30 uur: Info-avond (Boslaan + nijntjesklas Looiven) 

Do. 15 sept. : Uitstap Rollebolle: eendjesklas - visjesklas - uiltjesklas - poezenklas 

Do.  16 sept. : 19.30 uur: Info-avond (egeltjesklas - uiltjesklas - poezenklas Looiven)   

Ma.  26 sept. : Lokale verlofdag 

Do. 29 sept. : Verjaardagsfeestje van de maand 

                                              

Fietsstraten 

Ter herinnering: de bestaande 

fietsstraten blijven behouden!             

De fietsstraten herken je met               

de borden F111/F113 en de rode 

slemlaag die het begin en het  

einde aanduiden. In een fiets-

straat mag je maximum 30 km/

uur rijden en mag een auto of                 

ander motorvoertuig geen fietsers 

inhalen! 



  

 

 

 

 
 

Vr. 07 okt.  : Fietsdag  

Ma.  10 okt.  : 09.30 uur: Grootouderfeest Looiven   

Wo.  12 okt.  : Scholencross 

Wo.  19 okt.     : Pedagogische studiedag: vrijaf voor de kleuters 

Do. 20 okt.  : Inleefdag voor nieuwe kleuters (Looiven)  

    Verjaardagsfeestje van de maand 

Vr. 21 okt.  : Inleefdag voor nieuwe kleuters (Boslaan) 

Wo. 26 okt.  : 09.30 uur: Grootouderfeest Boslaan  

Do.      27 okt.  : 09.30 uur: Grootouderfeest Boslaan 
 

Ma. 31 okt. – zo. 06 nov.  Herfstvakantie 
 

Ma. 07 nov. : Instap nieuwe kleuters 

Do.  11 nov. :  Wapenstilstand: vrije dag 

Vr. 18 nov. :  Fietsdag  

Wo. 23 nov. : Pedagogische studiedag: vrijaf voor de kleuters 

Do. 24 nov. :  Verjaardagsfeestje van de maand 

Vr. 02 dec. : Fietsdag 

Di. 06 dec. : Komst van de Sint   

Do.  15 dec . :  Inleefdag voor nieuwe kleuters (Looiven) 

Vr. 16 dec. : Inleefdag voor nieuwe kleuters (Boslaan) 

Do. 22 dec. : Verjaardagsfeestje van de maand 
 

Ma. 26 dec. – Zo. 08 jan. Kerstvakantie 
 

II trimester 

Ma. 9 jan. ‘23 : Instap nieuwe kleuters 

Vr.  13 jan.  : Fietsdag 

Do. 26 jan.  : Inleefdag voor nieuwe kleuters (Looiven) 

    Verjaardagsfeestje van de maand 

Vr.  27 jan.  : Inleefdag voor nieuwe kleuters (Boslaan) 

Wo. 01 feb.  :  Instap nieuwe kleuters 

Vr.  03 feb.  : Fietsdag 

Do.  09 feb.  : Individuele foto’s en familiefoto’s 

Vr. 10 feb.  : Inleefdag voor nieuwe kleuters (Boslaan) 

Do. 16 feb.  :  Inleefdag voor nieuwe kleuters (Looiven) 

Do. 16 feb.  : Verjaardagsfeestje van de maand 

Vr. 17 feb.  : CARNAVALSTOET 



  

 

 

 

 
 

 

Ma. 20 februari – Zo. 26 februari  Krokusvakantie  
 

Ma.  27 feb.  : Instap nieuwe kleuters 

Vr. 03 maart  : Fietsdag 

Vr.  17 maart : Lokale verlofdag 

Do. 23 maart : Inleefdag voor nieuwe kleuters (Looiven) 

Vr. 24 maart : Inleefdag voor nieuwe kleuters (Boslaan) 

Do. 30 maart :  Verjaardagsfeestje van de maand 
 

Ma. 03 apr. – Zo. 16 apr.  Paasvakantie 
 

III trimester 

Ma. 17 april  : Instap nieuwe kleuters 

Do. 20 april : Verjaardagsfeestje van de maand (Looiven) 

Vr. 21 april : Fietsdag 

    Uitstap Kasteel de Renesse: visjesklas - poezenklas 

Do. 27 april : Uitstap Het Karrewiel: egeltjesklas - nijntjesklas - uiltjesklas 

Do. 29 april : Verjaardagsfeestje van de maand (Boslaan) 

Do. 04 mei  : Uitstap Het Olen’s Koetje: muisjesklas - berenklas - eendjesklas 

Vr. 05 mei  : Fietsdag 

Do.  11 mei  : Inleefdag voor nieuwe kleuters (Looiven) 

Vr. 12 mei  : Inleefdag voor nieuwe kleuters (Boslaan) 

Wo. 17 mei  : Pedagogische studiedag: vrijaf voor de kleuters 

Do. 18 mei  : Hemelvaartsdag: verlof 

Vr. 19 mei  : Brugdag 

Ma. 22 mei  :  Instap nieuwe kleuters 

Do. 25 mei  :  Verjaardagsfeestje van de maand 

Ma.  29 mei  : Pinkstermaandag: vrijaf 

Vr. 02 juni  : Fietsdag 

Ma. 5 juni  :  Uitstap De Kloek: alle klassen 

Do. 22 juni  : Inleefdag voor nieuwe kleuters (Looiven)   

                                               13.30 uur: Afscheidsfeestje oudste kleuters (Looiven) 

Vr. 23 juni  : Inleefdag voor nieuwe kleuters (Boslaan)   

                                               13.30 uur: Afscheidsfeestje oudste kleuters (Boslaan) 

Di. 27 juni  : Uitstap Kabouterberg (Looiven)  

Do. 29 juni  : Verjaardagsfeestje van de maand 

Vr.  30 juni  :  Laatste halve schooldag (voor de kleuters) 



 

 

 

 

 

 

Fietsdag doorheen het schooljaar: 

Fietsen vraagt oefening. Samen willen we de kleuters aanzetten tot vaker fietsen en hen daarbij 

begeleiden op de geplande fietsdagen. Op deze dag brengen de kleuters hun eigen fiets mee en 

wordt er extra aandacht besteed aan het fietsen. 

 

Vrijdag 07 oktober '22:  Met een helm en een fluo-vest, dan ziet iedereen u ’t best !  
Fietsen op muziek: CD ‘Fietsen, fietsen, doe ik graag…’ 

  

Vrijdag 18 november '22 :  Oefenen van de fietsvaardigheid: op– en afstappen 

  

Vrijdag 02 december '22 :  Kunnen stoppen voor een overstekende voetganger                                  
(de juf of enkele kleuters.) 

  

Vrijdag 13 januari '23 : Reageren op een auditief signaal, stoppen als je het fluitje 
hoort.   

  

Vrijdag 03 februari '23 : Reageren op een visueel signaal, stoppen bij rood licht.                              
Bij groen licht terug starten met fietsen. 

  

Vrijdag 03 maart '23 :  Evenwicht kunnen houden:                                                             
Jongste kleuters: juf houdt belletje vast en kleuters tikken dit aan.                                                                          

Oudste kleuters: aantikken van ballon. 
  

Vrijdag 21 april '23 :   Pas op! Er zijn hindernissen op het parcours!!                                
    Fietsen tussen banken, kegels of lijnen (rechte of kronkelende) 

  

Vrijdag 05 mei '23 : Oei, pas op, kijk goed ! Fietsen onder een koord (rek) met              
ballonnen of onder carwash (linten). 

  

Vrijdag 02 juni ’23 :       Bijna vakantie, we fietsen al flink !                                                                    
De oudste kleuters kunnen met behulp van ouders, politie op  
de straat fietsen.   



 

 

 

 
 

 


