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Beste ouders
Begin deze week, tijdens

,,de schuif-eens-op van de leerkracht’’

maakten de kinderen kennis met hun leerkracht van volgend schooljaar.
Hieronder lezen jullie hoe we het schooljaar 2022-2023 organiseren.
We wensen jullie een fijne zomervakantie!
Griet Claes, directeur.

Schoolteam De Klimop, schooljaar 2022-2023
Kleuterschool

Lagere school
1ste leerjaar Ellen Taes

knuffelklas Lies Van Dingenen
Bianca Hermans
ste
1 kleuterklas Annemie Saenen

2de leerjaar Els Antonus
Robin Verbiest
3de leerjaar Margo Ceusters

2de kleuterklas Ulrike Devos
3de kleuterklas Mieke Kindermans
Bianca Hermans

4de leerjaar Vicky Callewaert
5de leerjaar Leen De Wit
Tina Rommens
6de leerjaar Bianca Ceulemans

kinderverzorgster Helga Buelens

Valerie Pitteljon
turnleerkracht KS Ineke Pira
zorgleerkracht Ineke Pira
kleuterschool Bianca Hermans
Steffie Seuntjens (coördinatie)

zorgleerkrachten Robin Verbiest, 1ste en 2de leerjaar
lagere school Jolien Van Tricht, 3de en 4de leerjaar
Fanni Vanhooren, 3de en 4de leerjaar
Tina Rommens, 5de en 6de leerjaar
turnleerkracht LS Dennis Claes
ICT- leerkracht Dennis Claes

katholieke Nele Van Nerum
godsdienst
niet-confessionele Elke Celis
zedenleer
Islamitische Abdel Togou
godsdienst
Protestantse Sophie Klein
godsdienst
Zorgcoördinator Gudrun Peperstraete
Administratieve medewerker Karen Vanderzypen
Directeur Griet Claes

Vakanties en vrije dagen,

2022-2023

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

Begin van de lessen: donderdag 1 september ’22
1ste trimester
Maandag
17 oktober ‘22
Maandag
31 oktober ‘22 t.e.m. 6 november ‘22
Maandag
21 november ‘22
Vrijdag
11 november ‘22
Maandag
26 december ‘22 t.e.m. 8 januari ‘23
de
2 trimester
Vrijdag
3 februari ‘23
Maandag
20 februari ‘23 t.e.m. 26 februari ‘23
Woensdag
8 maart ‘23
Maandag

pedagogische studiedag, vrije dag voor de kinderen (*)
herfstvakantie
facultatieve vrije dag (*)
Wapenstilstand
kerstvakantie
facultatieve vrije dag (*)
krokusvakantie
pedagogische studiedag, vrije dag voor de kinderen (*)

3 april ’23 t.e.m. 16 april ‘23

paasvakantie

Maandag

1 mei ‘23

Dag van de arbeid

Donderdag

18 mei ‘23

O.H. Hemelvaart

Vrijdag
Maandag

19 mei ‘23
29 mei ‘23

brugdag
Pinkstermaandag

Zaterdag

1 juli ‘23 t.e.m. donderdag 31 augustus ‘23

zomervakantie

3de trimester

* Tijdens de facultatieve vrije dagen en de pedagogische studiedagen is er opvang voorzien van 7 tot 18.30 uur door
Ferm. Inschrijven hiervoor gebeurt rechtstreeks via hen.
Vakanties van de volgende schooljaren vind je op www.deklimop.net

Noteer alvast …
1ste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trimester
donderdag 8 september ‘22: infovergadering kleuterschool en lagere school
vrijdag 23 september ‘22: schoolfotograaf
maandag 10 oktober t.e.m. vrijdag 14 oktober ‘22: Sportklassen voor 5de en 6de leerjaar
woensdag 26 oktober ’22: grootoudersfeest kleuterschool
zaterdag 19 november ‘22: lichtjeswandeling oudervereniging
dinsdag 6 december ‘22: Sinterklaasfeest
maandag 12 t.e.m. dinsdag 20 december ‘22: proefwerken in 5de en 6de leerjaar (voorlopige planning)
woensdag 21 en donderdag 22 december ‘22: oudercontacten kleuter- en lagere school
vrijdag 23 december ‘22: kerstfeest

2de
•
•
•
•
•

trimester
donderdag 26 januari ’23: infoavond secundair onderwijs
zondag 29 januari ‘23: peuterborrel
vrijdag 17 februari ‘23: carnaval
zaterdag 25 maart ’23: Musical
woensdag 29 en donderdag 30 maart ‘23: oudercontacten op vraag

3de
•
•
•
•
•
•
•

trimester
woensdag 26 t.e.m. vrijdag 28 april ‘23: Boerderijklas 3de en 4de leerjaar
zaterdag 29 april ‘23: Vormsel 6de leerjaar
zondag 21 mei ’23: 1e communie 2de leerjaar
maandag 12 t.e.m. woensdag 21 juni ‘23: proefwerken in 4de, 5de en 6de leerjaar (voorlopige planning)
vrijdag 23 juni ’23, 15 uur: diploma-uitreiking 3de kleuterklas
dinsdag 27 en woensdag 28 juni ‘23: oudercontacten kleuter- en lagere school
donderdag 29 juni ’23, 19.30 uur: diploma-uitreiking 6de leerjaar

Solidariteitsmarkt
De solidariteitsmarkt was dit schooljaar alweer een groot
succes. In totaal bracht
deze 940 euro op. Dit
bedrag werd integraal op
de Hulprekening voor
Oekraïne gestort. We
willen iedereen heel erg
bedanken voor de steun!
En zeker ook een dikke
pluim aan het 6de leerjaar voor jullie fantastische inzet!
Het 2

de

leerjaar ging naar de bib
Het 2de leerjaar ging naar
een leuke interactieve
voorstelling in de bib van
Kortenberg over Merlijn de
tovenaar en Koning Arthur.

Schoolreis van de kleuterschool
Op 17 juni ging de kleuterschool een
dagje naar Hofstade. Plonsen in het
water en de speeltuinen uitproberen,
waren de belangrijkste activiteiten van
de dag. Wat heeft iedereen ervan
genoten…

Schoolreis van de lagere school
Het 1ste en 2de leerjaar ging naar het
Zilvermeer in Mol. Spelen, spelen en
nog eens spelen was de boodschap!

Het 3de en 4de leerjaar ging
naar de Halve Maan in Diest.
Ze hadden een onvergetelijke dag!
De kinderen van de 3de graad trokken naar Kessel-Lo met
de fiets. Ze hadden prachtig weer en konden er genieten
van heel wat buitenactiviteiten.

De ooievaar kwam langs…
Er vond in De Klimop weer heel wat gezinsuitbreiding
plaats de voorbije maanden…
Livy uit K1 en Amy van L1 kregen er een broertje Liam bij.
Jaak (K0) en Renée (K2) kregen er op 14 maart een zusje
Odette bij.
Isa uit de knuffelklas werd grote zus van Eli.
Amberly van het 5de leerjaar kreeg een broertje. Leon
werd geboren op 15 mei.
Vihaan uit K2 kreeg een broertje Advik.
Baseballtornooi leerkrachten-6de leerjaar
Dit jaar verbroken we een jaarlijkse traditie en lieten we
de kinderen van het 6de leerjaar een baseballwedstrijd
spelen tegen de leerkrachten in plaats van onze jaarlijkse
voetbalwedstrijd. De kinderen wonnen de wedstrijd. Bravo!
Het was vooral een fijn samenzijn en we konden rekenen op
heel wat supporters aan de zijlijn!

Nieuw leven in het 4de leerjaar…
Juf Vicky en haar klas
sloten het schooljaar af
met het WO-thema ‘De kip’.
Zij haalden bevruchte
eieren naar de klas en
lieten deze uitkomen in de
broedmachine. Wat was het
voor de kinderen een
ontzettend leerrijke periode, maar vooral ontzettend fijn
om dit proces van zo dichtbij te kunnen volgen.
Diploma-uitreiking van de derde kleuterklas
Vorige vrijdag ging de
diploma-uitreiking door
van onze derde
kleuterklas. Wat hebben
ze dat super goed
gedaan. We zijn zo fier
op deze kapoenen die al
helemaal klaar zijn voor
het eerste leerjaar! Proficiat!
Het zesde leerjaar
Gisteren stond de
proclamatie van de
zesdeklassers op het
programma. Wat was het een
onvergetelijke avond. Wat
zijn wij trots op deze
fantastische klas en
vriendengroep. We wensen
jullie heel veel succes bij de overstap naar het middelbaar
onderwijs. Jullie zullen hier gemist worden!

Wist je dat…
☺ onze opendeurdag doorgaat op dinsdag 30 augustus 2022 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 het kaftpapier al mee naar huis genomen worden…
☺ de kleuters van de derde kleuterklas het super leuk vonden dat ze al een letter leerden met juf Ellen!
☺ iedereen tijdens de grote vakantie de maat van de turnpantoffels eens nakijkt, want velen zijn te klein geworden!
☺ we volgend schooljaar een musical in elkaar gaan steken… Meer nieuws volgend schooljaar!
☺ jullie reeds in jullie agenda 8 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.
☺ we met de oudervereniging de drankenstand op Kortenberg Zingt mochten uitbaten. Het was een super leuke avond. Tof dat we
er zoveel ouders en kinderen van de school mochten verwelkomen!
☺ er volgend jaar terug een schoolquiz zal plaatsvinden. Ga gerust al maar op zoek naar een quizgroep…
☺ onze actie van bag2school 414 euro opgebracht heeft. Bedankt om allemaal zo integraal mee kledij en schoenen in te zamelen.
Dit is al een mooi startbudget voor onze nieuwe speeltoestellen die we wensen aan te kopen.

