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Beste ouders 
 

We zijn het schooljaar zomers goed gestart! We genieten van een zalig herfstweer. 
Ondertussen rollen we straks oktober in … met alweer een druk programma.  
Op zaterdag 21 oktober ’17, tussen 17.30 en 20.30 uur  is iedereen welkom op ons Pastafestival!  
 

Vriendelijke groeten, 
meester Johan.  

Ooievaars op bezoek 

 Seth is het broertje van Eli Goedert (1ste kleuterklas). 

Hij werd geboren op 15 september 2017.  

 Robin is het zusje van Tristan De Looze (knuffelklas). 

Zij werd geboren op 25 september 2017.  

We wensen de beide families van harte proficiat! 

 

Juf Margo … terug in het 3de leerjaar 

Na de geboorte van haar zoontje Tuur, gaat juf Margo 

vanaf 2 oktober terug aan de slag in het 3de leerjaar. 

Tijdens de maand september stond meester Dennis in 

het 3de leerjaar terwijl Bert Wuestenberg de turn- en 

zwemlessen gaf in de lagere school. Bert hielp ook in het 

2de en 3de leerjaar. 

 

Infoavond 3de leerjaar 

Juf Margo houdt haar infoavond voor de ouders op 

dinsdag 3 oktober ’17 om 20 uur. 

 

Juf Carolien  

die de interim deed van juf Ineke in de 3de kleuterklas, is 

zwanger. Sophie Maes is sinds 18 september, samen met 

juf Mieke, de leerkracht van de 3de kleuterklas. 

 

Vrijaf op vrijdag 6 oktober  

omwille van een facultatieve vrije dag. 

Er is opvang bij Stekelbees.  

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

 

Week van het bos 

Tijdens de week van het bos ontdekken onze kinderen 

het bos in al zijn geuren en kleuren.  

* Op vrijdag 13 oktober trekken het 1ste en 2de leerjaar 

naar het bos van Prins de Merode, Kortenberg  

 * Op dinsdag 24 oktober spelen de kleuters in het bos 

van Everberg.  

 

Tombolaprijzen zijn welkom! 

Ouders mogen ons via hun eigen bedrijf of via hun 

werkgever tombolaprijzen bezorgen. Je levert ze in bij 

de leefkrachten zodat we tijdens het pastafestival alle 

kopers van tombolalotjes een leuke prijs kunnen 

bezorgen. 

 
 

 Pastafestival op zaterdag 21 oktober ‘17  

We zorgen voor een heerlijk pastabuffet … à volonté! Spreek 

nu al af met familie en vrienden en kom lekker tafelen.  

We serveren tussen 17.30 en 20.30 uur! 

Alle kinderen kregen al een uitnodiging mee naar huis.  

Je vindt ook alle info op onze website www.deklimop.net 

 

Verkeersveiligheid in de schoolomgeving 

Tijdens de maand oktober voeren wij actie  

Pro-de-goed-parkeerders!  

We leren de kinderen hun kleuterfietsen  

juist in het tuinhuisje te parkeren, de lagere schoolkinderen 

de fietsen ordentelijk te stallen. En ouders?  

Wij vragen hen de reglementering strikt toe te passen.  

Wat doen we wel? 

* Tussen 8 en 17 uur mag men maximum 30 minuten aan de 

schoolpoort van de Kwerpsebaan parkeren. Deze tijd is ruim 

voldoende om de (jongere) kinderen tot in de school te 

brengen.  

* Grotere kinderen kunnen zelfstandig de schoolpoort binnen 

en hoeven niet aan de schoolpoort afgezet te worden. 

* Op woensdag om 12 uur en op andere schooldagen om 15.45 

en 16.35 uur begeleiden we de kinderen over de kruispunten 

met de Klapstraat (richting sporthal, maar niet om 16.35 uur), 

de Kouterstraat (kerk Kwerps) en Oudebaan (kruispunt dicht 

aan de school).  Ouders kunnen hun kinderen ook daar 

opwachten i.p.v. dicht bij de school. 

Wat doen we niet? 

* We parkeren niet langs de gele onderbroken lijnen en  

niet op de wit gearceerde strook t.h.v. de eetzaal. 

* Automobilisten stationeren of parkeren niet tegen de 

reglementaire rijrichting in. 

* Je parkeert niet op de strook wat verderop onze metalen 

schoolpoort. Die is exclusief voor andersvaliden voorzien.  

* Buren van de school vragen expliciet niet voor hun garages 

of opritten te parkeren.  

* In de Oudebaan mag je in het gedeelte “plaatselijk 

verkeer” niet alleen niet inrijden maar ook … niet parkeren! 

Wat leren we de kinderen? 

* Kinderen en ouders steken over aan het zebrapad 

tegenover de kunstige schoolpoort.  

We steken de straat niet over aan de metalen uitgangspoort. 

Waar parkeren? 

* Ouders kunnen hun wagen parkeren aan het Vrededal, aan 

het Sint-Pietersplein, aan de sporthal of in de Oudebaan of 

Kwerpsebaan. Het is écht niet ver wandelen! 
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Luizen … ten aanval … 

Ouders zitten soms (letterlijk en figuurlijk) met  

de handen in het haar als hun kind met luizen zit. 

Het is belangrijk dat alle gezinnen van de school hier 

aandacht aan schenken. Het is zeer belangrijk dat niet 

alleen de haren onder handen genomen worden, ook de 

lakens, kledingstukken, knuffels, … dienen een 

behandeling te krijgen. Op onze website vind je een 

handige brochure om dit probleem d.m.v. de ,,nat-kam-

methode’’ aan te pakken. Wie een afgedrukte versie wil, 

kan die bekomen in het bureel. 

 

Activiteiten in de bib van Kortenberg 

We hebben een nauwe samenwerking met de bib van 

Kortenberg.  

* Alle klassen bezoeken de bib tijdens 

ontdekkingstochten of introductiebezoeken.  

* We krijgen een aanbod van leesboxen in de klas, de 

bibliothecarissen vertellen in de klas, in het 2de en 4de 

leerjaar hebben ze de reis- en piratenkoffers vol boeken 

en opdrachtjes, … 

* Elke eerste woensdag van de maand om 14 uur 

luisteren kinderen van 4 tot 8 jaar en hun (groot)ouders 

naar een vertelling in de bib. Nadien  nemen de kinderen 

deel aan een knutselactiviteit.  

* het 4de leerjaar kreeg vier reiskoffers van de bib van 

Kortenberg. Zij kunnen heel de maand aan de slag met 

leuke boeken en opdrachten. 

* op maandag 9 oktober bezoekt het 4de leerjaar de bib 

* op dinsdag 10 oktober bezoekt de 2de kleuterklas de 

bib 

 

Fluojasjes  

De nacht van zaterdag 28 naar zondag  

29 oktober veranderen we naar ,,wintertijd’’. 

 Het zal dan vroeg donker zijn. Motiveer de kinderen het 

fluojasje te dragen. Tijdens de maand november zetten 

we een actie op i.v.m. ,,zien en gezien worden’’! 

Fluohesjes zijn in de school te koop aan € 2,50/stuk. 

Om de kinderen te motiveren organiseren we allerlei 

acties en … op vrijdag 24 november onze fluofuif! 

 

 

Theater Reisrus in Vilvoorde 

Op 5 oktober kijken de kinderen van het 1ste en 2de 

leerjaar in het cultureel centrum van Vilvoorde naar de 

voorstelling “Reisrus”.  

Lenny komt uit België. Andrei komt uit Rusland. 

Andrei reist de hele wereld rond. Hij is een ReisRus! En 

toch heeft Andrei nog nergens gevonden wat hij echt 

zoekt… 

 

Het 6de leerjaar en “Onze ecologische voetafdruk"   

In het kader van dat thema bezoeken de beide klassen 

van het 6de leerjaar  

* het Silsomhof in Erps-Kwerps op donderdag 19 oktober 

en     

* Ecowerf te Leuven op dinsdag 24 oktober 

Ze doen de verplaatsingen milieuvriendelijk …met de 

fiets of met het openbaar vervoer. 

 Doorschuifgroepen in de lagere school 

Binnenkort starten we de doorschuifactiviteiten in de lagere 

school. We mengen de klassen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar 

en de klassen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Zó leren de 

kinderen mekaar kennen en … samen spelen! 

Op 20 oktober, de dag van de jeugdbeweging, leren we op de 

speelplaats heel wat plein- en groepsspelen. 

 

 De werkgroepen van de oudervereniging vergaderen  

* op woensdag 4 oktober, 20 u: lichtjeswandeling  

* op donderdag 19 oktober, 20.30 u: groen 

 

Donderdag 5 oktober … dag van de leerkracht  

Vlaanderen telt 150.000 leerkrachten (eigenlijk zowat het 

grootste bedrijf van het land) … 23 ervan zijn dé juffen en 

meesters van de Klimop. Met een kleine schouderklop of een 

leuk briefje geven jullie hen vleugels. Denken jullie hieraan?  

 

De dorstigen laven … 

Met de eindejaarsfeesten in aantocht kan je binnenkort de 

wijnkelder aanvullen. De opbrengst van de wijnverkoop van de 

oudervereniging gaat integraal naar de kinderen van de Klimop.  
Op 9 oktober start de wijnverkoop! Bestellingen worden 

afgehaald op 15 december … goed op tijd voor de 

eindejaarsfeesten! 

 

Gezonde voeding 

We schreven het al in onze vorige nieuwsbrief. Snoepgoed, 

chips en gesuikerde frisdranken zijn te weren op school. 

Indien kinderen dit toch meebrengen naar school, vragen we 

de kinderen dit terug mee naar huis te nemen.  

 

Tijdens de voormiddagspeeltijd eten we gezonde 

tussendoortjes. Groentjes, fruit, ongesuikerde 

yoghurtdrankjes, … Uiteraard kan dit ook een klein 

boterhammetje zijn. We willen de kinderen niet alleen leren 

om gezond te eten maar we willen ook dat de kinderen met 

geen ,,al te gevulde buik’’ een uur later aan de middagmaaltijd 

moeten beginnen. Ook wat betreft de boterhammenmaaltijd  

’s middags streven we ernaar dat kinderen niet alleen maar 

choco of speculaaspasta tussen hun bokes eten …   

 

Lees(groot)ouders in het 2de en 3de leerjaar 

Na de herfstvakantie op vrijdag 10 november starten  

we met niveaulezen in het 2de en 3de leerjaar.  

Telkens op vrijdag, tussen 15.20 tot 15.45 uur bezorgen we de 

kinderen leesplezier!  

 

Lopen op school  

Turnmeester Dennis doet elke maandag met de kinderen van 

de lagere school mee aan “one mile a day”. De kinderen lopen 

+/- 1 km in de buurt van de school, de klasleerkracht volgt met 

de fiets als “bezemwagen”. Op die manier krijgen de kinderen, 

bovenop de lessen lichamelijke opvoeding, een extra 

bewegingsmoment!  

 

American games 

De kinderen van het 5de en 6de leerjaar doorlopen op 

donderdag 5 oktober 3 plateaus waarin ze kunnen proeven van 

basisvaardigheden uit baseball, american football, frisbee, 

kinn-ball, ... spel- en sportspelen die behoren tot de moderne 

spelen. 
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Nieuws van Stekelbees … 
Buitenschoolse opvang Landelijke Kinderopvang Stekelbees 

* Het personeel van Stekelbees is tijdens de voor- en naschoolse opvang rechtstreeks te bereiken op 0471-81.68.92.  

* Met vragen, suggesties en/of opmerkingen kan u steeds terecht bij 

   - de kinderbegeleid(st)ers in de opvang tijdens de opvanguren 

   - de verantwoordelijken op het secretariaat (Gemeentehuisstraat 11, 3078 Everberg): 02/751.43.22     

      lkkortenberg@landelijkekinderopvang.be 

   - de administratief medewerkers op het secretariaat (Gemeentehuisstraat 11, 3078 Everberg): 02/751.43.22      

      admibokortenberg@landelijkekinderopvang.be 

    - de Infolijn van Landelijke Kinderopvang 070/24.60.41 (9u-14u) 

* Om gebruik te kunnen maken van de voor- en naschoolse werking dient u uw kind in te schrijven.  

Het inschrijvingsbundeltje met de overeenkomst met de ouders en de inlichtingenfiche per kind kan u verkrijgen bij de 

kinderbegeleid(st)ers in de opvang, op het secretariaat, via onze Infolijn of via de website (www.landelijkekinderopvang.be). 

Samen met deze documenten zal u tevens ons huishoudelijk reglement ontvangen. Indien uw kind specifieke aandacht nodig 

heeft, bespreek dit vóór de opvang start met de begeleiding en/of de verantwoordelijken.  

Zodra wij alle inschrijvingsdocumenten ontvangen hebben, is uw kind verzekerd bij Stekelbees en kan u vrij gebruik maken 

van onze voor- en naschoolse opvang. 

* Voor de schoolvrije dagen en de vakantie-opvang dient u vooraf wel nog opvang te reserveren, aangezien onze plaatsjes 

beperkt zijn. De juiste inschrijfperiodes vind je terug op onze opvangkalender. Deze reservaties verlopen volledig ONLINE 

via de website aan de hand van uw klantnummer (www.landelijkekinderopvang.be).  

Dit klantnummer ontvangt u van zodra de inschrijving voltooid is. 

* Tijdens de schoolvakanties organiseert Stekelbees vakantie-opvang in Everberg (Annonciadenstraat 1A).  

Opgelet, dit is enkel voor kleuters. 

* Onze collectieve sluiting en de bijkomende sluitingsdagen vindt u terug op onze opvangkalender.  

Deze ontvangt u bij de inschrijving en kan steeds opgevraagd worden op het secretariaat. 

Wist je dat … 
* de oproep voor de STRAPDAG goed werd opgevolgd. Onze kinderen (en ouders ) verplaatsten zich als volgt: 

 te voet met de fiets 

met de auto, 

dan te voet 

met het  

openbaar vervoer 

met de auto 

tot de schoolpoort 

alle kinderen 13,98 % 55,50 % 19,49 % 0,84 % 10,16 % 

kleuters 6,57 % 56,57 % 26,31 % 2,63 % 7,89 % 

lagere school 17,5 % 55,00 % 16,25 % 0,00  % 11,25 % 

* tijdens de kijkdag van woensdag 11 oktober, tussen 9 en 10.30 uur, ouders met hun peuters welkom zijn in de knuffelklas 

bij juf Lies … men zegge het voort!  

*,,De dag van de jeugdbeweging’’ valt 20 oktober. Chiro- en scoutsuniformen komen dan in het schoolbeeld. 

* op vrijdag 20 oktober voorzien we het medisch onderzoek voor de eersteklassers 

* op vrijdag 27 oktober de kinderen van de lagere school hun eerste rapport van het schooljaar krijgen  

* Speelplein Alles Kids tijdens de herfstvakantie activiteiten organiseert voor de kinderen van 5 tot 12 jaar 

Info: 02-755.22.85 - jeugddienst@kortenberg.be -  www.kortenberg.be 

* we de eerste periode van het schooljaar op 27 oktober afsluiten met ons filmpaleis.  

* wie in aanmerking komt voor de schooltoelage, surft naar www.schooltoelagen.be., Brochures en invulformulieren. 

* de schoolfactuur van september wordt volgende week bezorgd. Mogen we vragen die tijdig te betalen?  

Kalender oktober 2017 
dinsdag 3 oktober 

* 20 uur: infovergadering 3de lj.  

woensdag 4 oktober 

* 20 uur: werkgroep “lichtjeswandeling 

donderdag 5 oktober 

* 1ste en 2de lj.: theater “Reisrus”, Vilvoorde  

* 5de en 6de lj.: American Games, Kortenberg 

* internationale dag van de leraar 

vrijdag 6 oktober  

* vrijaf, facultatieve vrije dag 

maandag 9 oktober  

* 4de lj. naar de bib in Kortenberg 

dinsdag 10 oktober  

* 2de kl. naar de bib in Kortenberg 

woensdag 11 oktober 

* 9 - 10 .30 uur: kijkdag voor nieuwe kleuters 

vrijdag 13  oktober 

* 1ste en 2de lj. naar het bos in Kortenberg 

donderdag 19 oktober  

* 6de lj. naar Silsomhof 

* 20.30 u: werkgroep “groen” 

vrijdag 20 oktober  

* 1ste lj.: medisch onderzoek 

* dag van de jeugdbeweging 

* doorschuif in de lagere school (groeps- en 

speelplaatsspellen) 

zaterdag 21 oktober  

* vanaf 17.30 uur: pastafestival 

dinsdag 24 oktober  

* 6de lj. naar Ecowerf te Leuven 

* kleuterschool: naar bos van Everberg 

vrijdag 27 oktober 

* eerste perioderapport in de lagere school  

* filmpaleis 

* geen sport en spel tussen 15.55 en 16.35 

uur 

zaterdag 28 oktober 

* herfstvakantie tot en met 5 november  

 

zaterdag 25 november  

* lichtjeswandeling oudervereniging 

zaterdag 21 oktober 2017, pastafestival  

van 17.30 tot 20.30 uur 
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