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Beste ouders 
 

Straks starten we de kortste maand van het jaar!  

Met het carnavalsfeest van 9 februari in het vooruitzicht zetten we ook onze feestneuzen op.  
 

Voor we het beseffen zijn we weer halverwege het schooljaar en wachten we op de eerste lentebloeiers! 
 

Leuke carnavalsgroeten, 

                                                                                            meester Johan. 
 

Peuterborrel … men zegge het voort …  

Ken je nog ouders van kinderen, geboren in 2016? 

Nodig hen alvast uit op onze Peuterborrel 

van zondag 25 februari ‘18 tussen 10 en 12 uur.  

Geïnteresseerde ouders maken dan kennis  

met onze school. 

 

Carnaval op school 

Op vrijdag 9 februari ’18, net vóór het begin van de krokusvakantie 

dansen en springen we op leuke carnavalsdeuntjes. 

Bij voorbaat dank aan alle pannenkoeken-bakkers!  

 

Vrijdag 9 februari … geen sport en spel 

Net vóór het begin van een schoolvakantie is er voor de lagere school 

geen sport en spel op vrijdag.  

Zó is dat ook op vrijdag 9 februari, net voor de krokusvakantie.  

 

Solidariteitsmarkt  

De zesdeklassers organiseren op donderdag 8 februari hun 

solidariteitsmarkt ten voordele van een aantal sociale projecten. 

Onder leiding van de leerkrachten levensbeschouwing verkopen ze 

dan drankjes, versnaperingen, tweedehands speelgoed en 

stripverhalen 

 

Juf Mieke van de 3de kleuterklas 

Het zit juf Mieke echt niet mee … ze viel met de fiets en brak haar 

arm en is werkonbekwaam. Half maart wordt ze ook nog voor  

de 2de keer geopereerd aan haar knie. Hopelijk kan ze ons 

circusfeest (in een rolstoel) toch meemaken. 

Ze is wellicht al tot de paasvakantie afwezig op school. 

Juf Selien Van Dessel vervangt haar tot 9 maart ’18. 

Vanaf 12 maart komt juf Ineke terug uit zwangerschapsverlof en 

leidt ze samen met juf Sophie de 3de kleuterklas.  

We wensen juf Mieke een goed herstel!  

 

Circus Klimopini 

Volgende week start de ticketverkoop voor de optredens van 

zaterdag 17 maart ’18, de voorstellingen van 11 en 15 uur. 

We doen een warme oproep om ons volop te helpen bij de realisatie  

van dit schoolfeest!  Niet twijfelen,  geef je op als medewerker! 

Jullie krijgen volgende week de brieven! 

 Tijdens de Dikketruiendag van dinsdag 6 februari 

zetten we de verwarming een aantal graden lager.  

Per graad zorgen we dan voor  7 procent minder 

brandstofverbruik en dus ook 7 procent minder CO2- uitstoot. 

Alle beetjes helpen!  

 

Beroepenbeurs 

Het 5de en 6de leerjaar nemen op donderdag 29 maart deel aan de 

doe-en beroepenbeurs in Mechelen. 

Maar ouders en grootouders kunnen met hun (klein)kind naar de 

beroepenbeurs in de Brabanthal te Haasrode op 

woensdagnamiddag 7 februari ’18 tussen 13 en 16 uur. 

De kinderen maken op een speelse manier kennis met academische 

en technische beroepen. Met de Beroepenbeurs wordt het 

studiekeuze- en het beroepskeuzeproces van onze kinderen 

begeleid met de volledige waaier aan opleidingsmogelijkheden  

met de medewerking van vele beroepssectoren. 

 

Technopolis 

Techneuten in spe van de 2de en 3de kleuterklas  

gaan op maandag 19 februari naar het kinderdoecentrum van 

Technopolis. Experimenteren en verwondering … een goede basis 

om interesse op te doen voor techniek! 

 

Witloof en chocolade in het 3de en 4de leerjaar 

De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar smulden al van hun 

zelfgekweekte witloof. Na hun bezoek aan het witloofmuseum in 

Kampenhout op 24 november, bezoeken ze op 22 februari het 

proefcentrum in Herent. 

Samen met Reen van Sweets & Treats, de mama van Dries 

Galoppin van het 6de leerjaar,  maakten ze in de klas heerlijke 

pralines! Fantastisch lekker! 

 

Extra handen met de stagiairs kinderverzorgsters 

Oliwia Gebska en Mereym Irak  lopen vanaf 6 februari ’18 stage in 

onze kleuterschool. Zij helpen ons ’s namiddags in de eetzaal en 

daarna in de knuffelklas en de 1ste kleuterklas. 

 

 

 

 
Wist je dat … 

 we in de week van 2 t.e.m. 9 februari deelnemen aan de ,,Vlaamse Week Tegen Pesten’’.  

 na de krokusvakantie de leerlingen van het 1ste leerjaar aansluiten bij het niveaulezen van het 2de en 3de leerjaar.  

We doen dit elke vrijdag van 15.20 tot 15.45 uur en starten op vrijdag 23 februari. Wie wil aansluiten, laat ons dit weten!  

 de kinderen van de lagere school tijdens de krokusvakantie hun turnpak laten wassen. 

 dat e- mails van ouders naar een leerkracht of naar de school, niet altijd onmiddellijk kunnen beantwoord worden.  

We engageren ons om e- mails van ouders binnen 2 dagen te beantwoorden.  

Tijdens een weekend of een schoolvakantie kan het zijn dat leerkrachten hun e- mailverkeer niet lezen.  

  



 
 Schoolrekeningen 

 Wist je dat onze school en onze oudervereniging grote inspanningen doen om de schoolfacturen zo laag mogelijk te houden? Voor uitstappen 

voor theater, sport, musea, projecten, schoolreizen, … betalen de ouders slechts 1/3de van de onkosten voor busvervoer en toegang tot de 

activiteiten. De overige 2/3de betaalt de school en de oudervereniging! Zó houden we de facturen laag. 

  

 Vorig schooljaar bleven we ruim onder de maximumbijdrage (het bedrag dat het ministerie toelaat voor de schoolonkosten) 

  

 KIJK EN VERGELIJK …  knuffelklas K1 K2 K3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 

 totaal uitstappen 2016-2017 € 17,20 € 17,50 € 24,00 € 20,50 € 13,50 € 17,50 € 7,50 € 8,50 € 21,50 € 18,00 

 maximum dat scholen mogen vragen € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 

 Facturen i.v.m. drankjes, maaltijden, soep, tijdschriften, schoolfotograaf, … zitten niet in het pakket van de maximumfactuur en zijn 

volledig ten laste van de ouders. Aan de ouders vragen we de rekeningen tijdig te betalen.  

 Met onze administratie spreken we af dat als er 2 openstaande facturen zijn, we geen maaltijden, tijdschriften, … meer laten gebruiken.  

 Laat achterstallige rekeningen niet oplopen tot uiteindelijk onoverkomelijke bedragen.  

 Bij problemen spreek je best in alle discretie de directie aan! 
 

Oudervereniging, vergaderingen en leden … 

 * maandag 26 februari ’18 

 - 20 uur: werkgroep schoolfeest 

* donderdag 1 maart ’18 

- 19.30 uur: vergadering werkgroep “groen” 

* donderdag 8 maart ’18 

-  19.30 uur: vergadering werkgroep “mobiliteit”  

- 19.30 uur: vergadering werkgroep “anderstaligen”  

- 20.30 uur: vergadering oudervereniging … iedereen welkom, ook niet leden van de oudervereniging 

Dé leden en aanspreekpunten van onze oudervereniging …  

Hans Vanderschot Voorzitter en papa van Toon (L6B) Nathalie Mata Mama van Ruben Roels (K0) 

Katrien De Koninck Ondervoorzitter en mama van  

Valentino Triest (L2) 

Griet Meyen Mama van Imke (L4) en Joren 

Raeymaekers (L1) 

Nancy Gillis Secretaris en mama van Brenna (L2) en  

Mina (L5) Nijs 

Isebel Van De Look Mama van Elias (L2) en Luka (L1) Schakat 

Bart van den 

Heuvel  

Kassier en papa van Vincent (K2) en Simon  

Van den Heuvel (L6A) 

Christine Van Gelder Mama van Olivia (L2) en Samuel Paredaens 

(K3) 

Steven  

Cinderella 

Crabbé 

De Bruyn 
Ouders van Thiebe Crabbé (K0) Gina en  

Luc 

Verhoeven 

Roovers  

Ouders van Irina Verhoeven (L6B) 

Kristien Dieussaert mama van Dries (L4) en Maarten Degreef (L6A) Ann Brever Mama van Leon (K3) en Vic 

Vandekerckhove (K1)  

Bram Gillis Papa van Victor (L1) en Samuel (L6A) Gudrun Peperstraete  zorgcoördinator  

Peter en 

Christel 

Janssen 

Van Eycken 

Ouders van Ella-Rose Janssen (K3) Annemie Saenen  Leerkracht K1 

Bezoek de website van de oudervereniging …www.deklimop.net 

                                                                                          en klik op “oudervereniging”. 
 

Opvang en speelpleinen tijdens de krokusvakantie… 

STEKELBEES voor kleuters  In Everberg (Annonciadenstraat 1A te Everberg) en  In De Regenboog (Kloosterstraat 10 te Kortenberg) 

 online inschrijven via www.landelijkekinderopvang.be vanaf maandag 30/01/2017 t.e.m. donderdag 23/02/2017 (12u) 

Info: Gemeentehuisstraat 11, Everberg, 02/751.43.22 (elke werkdag tussen 9u en 12u) 

 Via e-mail admibokortenberg@landelijkekinderopvang.be  Via infolijn: 070/24.60.41 (elke werkdag tussen 9u en 14u) 

 SCHRIJF IN … voor de opvang van woensdag 30 mei ’18 bij Stekelbees, die dag is het vrijaf (pedagogische studiedag). 

 OPGELET … maandag 30 april ’18 is het vrijaf, met de brug naar de vrije dag van dinsdag 1 mei, is er GEEN opvang bij Stekelbees 

JEUGDDIENST GEMEENTE KORTENBERG voor kinderen van 5 tot 15 jaar 

 online inschrijven is verplicht via  www.kortenberg.grabbis.be  info: jeugddienst van Kortenberg: 02/755.22.85.  
 

Februari 2018 

 vrijdag 2 februari 

 * 2de lj. naar de bib in Kortenberg  

maandag 5 februari 

 * knuffelklas naar de bib in Kortenberg  

dinsdag 6 februari 

 * dikketruiendag  

woensdag 7 februari 

 *  13-16 uur: beroepenbeurs voor kinderen, 

(groot)ouders van het 5de en 6de lj. te 

Haasrode 

donderdag 8 februari 

 *  6de lj.: solidariteitsmarkt  

 vrijdag 9 februari 

* carnavalsfeest in de Klimop 

* rapport in de lagere school 

* lagere school: geen sport en spel 

van 10 februari  t.e.m. 18 februari 

* krokusvakantie 

maandag 19 februari 

 * 3de lj. naar de bib in Kortenberg  

 * 2de en 3de kleuterklas naar Technopolis 

donderdag 22 februari 

* 3de en 4de lj. naar proefcentrum Witloof in 

Herent  

vrijdag 23 februari 

 * start niveaulezen in 1ste leerjaar 

zondag 25 februari  

 * 10-12 uur: Peuterborrel voor ouders van 

peuters 

maandag 26 februari  

 * 20 u: werkgroep schoolfeest  

donderdag 1 maart 

 * start inschrijvingsperiode voor broers en 

zussen van de Klimop 
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