
 

 

Klimopnieuws van 29 juni 2021 

 

Basisschool De Klimop - Kwerpsebaan 249 - 3071 Erps- Kwerps -  02 - 759.64.59 – e-mail: deklimop@kortenberg.be 
 

Beste ouders 
 

Gisteren hebben alle kinderen en leerkrachten kunnen genieten van een verwendagje.  

Het was een dag boordevol leuke activiteiten en als kers op de taart ’s middags lekkere  

frietjes getrakteerd door onze oudervereniging! Een geslaagde dag! 
 

Na een zwaar corona-jaar hopen we op een rustiger schooljaar volgend jaar. Hieronder lezen  

jullie hoe we het schooljaar 2021-2022 organiseren.  

We duimen voor een leuke zonnige laatste schooldag en … een fijne zomervakantie!  
 

Griet Claes, directeur. 
 

 

 

 

Dit is onze voorlopige planning: 

Kleuterschool 

 
☺ In de knuffelklas start Lies Van Dingenen met 10 instappers. Zij 

zal 4 lestijden vervangen worden door Ineke Pira. 

 

☺ In de 1ste kleuterklas verwachten we 26 kinderen.  

Annemie Saenen is de klastitularis. 

  

☺ Helga Buelens is de kinderverzorgster voor de knuffelklas en de 1ste 

kleuterklas.  

 

☺ In de 2de kleuterklas zitten 25 kinderen.  

Iris Van Aerschot is de klastitularis.  

 

☺ In de 3de kleuterklas verwachten we 25 kinderen.  

Mieke Kindermans is de klastitularis. Zij werkt halftijds op 

donderdag, vrijdag en tweewekelijks op woensdag. Steffie Seuntjens 

zal de andere dagen in de 3de kleuterklas staan. 

  

☺ Het kleuterurnen zal gegeven worden door Ineke Pira en Steffie 

Seuntjens. 

 Lagere school 

 
☺ Ellen Taes is de klastitularis van het 1ste leerjaar.  

Ze verwacht 23 leerlingen.  
 

☺ Het 2de leerjaar telt volgend schooljaar 25 leerlingen. 

 Els Antonus is de klastitularis van het 2de leerjaar.  

Juf Els werkt volgend schooljaar halftijds.  

Ze wordt op maandagnamiddag, dinsdagnamiddag, woensdag, 

donderdagnamiddag en vrijdagnamiddag vervangen door Robin 

Verbiest. 
 

☺ Margo Ceusters is de klastitularis van het 3de leerjaar met  

25 kinderen. Zij werkt deeltijds en zal voor 4 lestijden vervangen 

worden door Dennis Claes. 
 

☺ Het 4de leerjaar telt wellicht 25 kinderen.  

Vicky Callewaert is de klastitularis.  

 

☺ In het 5de leerjaar verwachten we 25 kinderen.  

Leen De Wit is de klastitularis.  
 

☺ Het 6de leerjaar zal 25 leerlingen tellen. 

Bianca Ceulemans neemt het 6de leerjaar met 25 kinderen onder  

haar hoede.  
 

☺ Dennis Claes is de turn- en zwemleraar in de lagere school.  

Hij heeft zowel het diploma van leerkracht lichamelijke opvoeding  

 als dat van onderwijzer.  
 

☺  Stijn Dekelver is de ICT- coördinator voor de hele school.  

 

Alle klassen worden ondersteund door zorgleerkrachten 

 

☺ Ineke Pira en Steffie Seuntjens zijn de zorgleerkrachten van de kleuterschool. 

☺ Robin Verbiest en Tina Rommens zijn de zorgleerkrachten van de lagere school. 

☺ Gudrun Peperstraete is de zorgcoördinator. 

 

 Woensdag 30 juni ’21 is de laatste schooldag! 

           Om 12.05u eindigt de school. 

           Er is wel opvang bij Ferm tot 18.30 uur. 

 

 Op de keerzijde: het schoolteam en de vakanties en vrije dagen van het schooljaar 2021-2022. 
Op de opendeurdag van maandag 30 augustus ’21 van 17.30 tot 19 uur hopen we iedereen terug te mogen verwelkomen. 

Tijdens de infovergadering van donderdag 2 september ’21 lichten de leerkrachten hun werking toe. 



  
 

 

              

                         Vakanties en vrije dagen, 2021-2022  

Gemeentelijke Basisschool, Kwerpsebaan 249 - 3071 Erps-Kwerps.  02 - 759.64.59  deklimop@kortenberg.be 
 

Begin van de lessen: woensdag 1 september ’21  

1ste trimester 

Maandag 4 oktober ‘21 facultatieve vrije dag (*)  

Vrijdag 22 oktober ‘21 pedagogische studiedag, vrije dag voor de kinderen (*) 

Maandag  1 november ‘21 t.e.m. 7 november ‘21 herfstvakantie  

Donderdag 11 november ‘21 Wapenstilstand 

Maandag 27 december ‘21 t.e.m. 9 januari ‘22 kerstvakantie 

2de trimester 

Woensdag 2 februari ‘22 pedagogische studiedag, vrije dag voor de kinderen (*) 

Maandag 28 februari ‘22 t.e.m. 6 maart ‘22 krokusvakantie 

Maandag 4 april ‘22 t.e.m. 17 april ’22 paasvakantie 

3de trimester 

Maandag 2 mei ‘22 facultatieve vrije dag (*) 

Donderdag 26 mei ‘22 O.H. Hemelvaart 

Vrijdag 27 mei ‘22 brugdag 

Maandag 6 juni ‘22 Pinkstermaandag 

Vrijdag 1 juli ‘22 t.e.m. woensdag 31 augustus ‘22 zomervakantie 
 

 

* Tijdens de facultatieve vrije dagen en de pedagogische studiedagen is er opvang voorzien van 7 tot 18.30 uur.  

 

Schoolteam De Klimop, schooljaar 2021-2022 
Kleuterschool Lagere school 

knuffelklas Lies Van Dingenen 

Ineke Pira 

1ste leerjaar  Ellen Taes 

1ste kleuterklas Annemie Saenen 2de leerjaar   Els Antonus 

Robin Verbiest 

 

2de kleuterklas  Iris Van Aerschot 3de leerjaar  

 

Margo Ceusters  

Dennis Claes 

3de kleuterklas  Mieke Kindermans 

Steffie Seuntjens 

4de leerjaar  

  

Vicky Callewaert  

5de leerjaar  Leen De Wit 

 
kinderverzorgster Helga Buelens  6de leerjaar  Bianca Ceulemans 

turnleerkracht  Ineke Pira 

Steffie Seuntjens 

zorgleerkrachten 

lagere school 

 

 

Robin Verbiest 

Tina Rommens 

 zorgleerkracht 

kleuterschool 
Ineke Pira 

Steffie Seuntjens 

 turnleerkracht Dennis Claes 

ICT- leerkracht Stijn Dekelver 

katholieke godsdienst Nele Van Nerum 

niet-confessionele 

zedenleer 

Elke Celis 

Islamitische godsdienst Abdel Togou 

Protestantse godsdienst Eva Vandenberghe 

Zorgcoördinator  Gudrun Peperstraete 

Administratieve medewerker Karen Vanderzypen 

Directeur Griet Claes 

mailto:deklimop@kortenberg.be


Schoolreis 

De kinderen van de kleuterschool, zij gingen naar het 

Tivolipark in Mechelen, en 

de kinderen van de lagere 

school, zij trokken naar 

Bokrijk en De Halve maan, 

hebben enorm genoten van 

hun schoolreis. Het weer 

zat gelukkig mee (behalve 

voor de 3de graad maar zij 

kregen toch nog een leuke film te zien in de cinema van 

Mechelen) en ze gingen gelukkig, maar doodop naar huis! 

 

Verwendag 

Gisteren konden de kinderen deelnemen aan enkele leuke 

verrassingsactiviteiten op school. Dit om een zwaar 

coronaschooljaar toch in stijl af te sluiten. ’s Middags kon 

iedereen genieten van lekkere frietjes getrakteerd door 

de oudervereniging. Het was onvergetelijke dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Afscheid nemen… 

Dit schooljaar nemen we met een traan afscheid van 3 

fantastische collega’s… Juf Martine, juf Claire en juf Leen 

gaan met pensioen. Wat zullen ze gemist worden! We hopen 

hen nog vaak op school te mogen terugzien… 

 

 

 

 

 

 

 De derde kleuterklas 

Donderdag ging de diploma-uitreiking door van onze derde 

kleuterklas. Wat zijn we fier op deze kapoenen die al 

helemaal klaar zijn voor het eerste leerjaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zesde leerjaar 

Onze laatstejaars zijn 

vorige week nog blijven 

slapen op school als 

afsluiter van een speciaal 

schooljaar… Ze konden 

genieten van een lekkere 

pizza, een stevige 

wandeltocht, een gezellig 

kampvuur en enkele uurtjes slaap. Het was een 

onvergetelijke avond! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zullen ze allemaal enorm missen en zijn heel erg fier op 

elk van hen! 

 

 

 

Wist je dat… 
☺ onze opendeurdag doorgaat op maandag 30 augustus 2021 vanaf 17.30u. De kinderen kunnen dan al eens in hun nieuwe 

klas gaan piepen en in de lagere school kunnen ook de boeken en kaftpapier al mee naar huis genomen worden… 

☺ de turners van de lagere school tijdens de grote vakantie hun gympak mee naar huis nemen om te laten wassen. 

☺ we volgend schooljaar een schoolquiz gaan organiseren… Meer nieuws volgend schooljaar! 

☺ jullie al in jullie agenda 2 september mogen blokkeren voor het klassikaal oudercontact hier op school. Dit zal om 20u 

starten in de turnzaal van de school. Nadien ontvangen de leerkrachten jullie in de klassen. 

☺ alle klassen bijna vol zitten. We hebben enkel nog 2 vrije plaatsen in het 1ste leerjaar. 
 


