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1

2 Maria Lichtmis 
   zwemmen 5e leerjaar  
   bezoek STAM 4e leerjaar

3 LOKALE VERLOFDAG

4

5

6 uitstap STAM 3B

7 legoklas Don Bosco Sint Denijs 5A 
   bezoek Gravensteen 3A

8

9 zwemmen 5e leerjaar 
   bezoek Gravensteen 4A

10 zwemmen 1e en 3e leerjaar 
     bezoek Gravensteen 4B

11

12

13 Damiaanactie : TB/BB 
      vergadering leerlingenraad 
      experimententuin 6e leerjaar

14 technoklas Don Bosco Sint Denijs 6A 
     wenmoment nieuwe kleuters

15

16 zwemmen 5e leerjaar 
     experimententuin 6e leerjaar 

17 zwemmen 1e en 3e leerjaar  
     derde leerjaar naar de bib

18

19

20 KROKUSVAKANTIE

21 KROKUSVAKANTIE

22 KROKUSVAKANTIE

23 KROKUSVAKANTIE

24 KROKUSVAKANTIE 

25 KROKUSVAKANTIE

26 KROKUSVAKANTIE

27 week mediawijsheid schaal van M

28 week mediawijsheid; schaal van M 
      technoklas Don Bosco Sint Denijs 6B 
     4B naar de bib

 
Vrĳe dagen in februari: 
3/2 lokale verlofdag 

20/2 - 24/2 krokusvakantie

Juf Astrid werd voor de tweede keer mama! 

Juf Astrid en haar man werden op 21 januari de trotse 
ouders van een dochtertje, LIZE.

Lize meet 49,5 cm en woog 3,320 kg.

Dikke proficiat met jullie wonder!

Damiaanactie ‘geef iemand een nieuw leven’. 

Op 14 februari krijgen onze tussenbouwers en 
bovenbouwers meer informatie over de het 
project van de Damiaanactie in 2023.  
Onze zesdejaars willen zich graag inzetten voor 
dit project en zullen de komende weken stiftjes 
verkopen ten voordele van de Damiaanactie. 

U kan een pakje stiften kopen aan de 
schoolpoort voor € 8,5 (periode 14/2 - 17/2)


Pannenkoekenverkoop oudercomité. 

Hartelijk dank aan iedereen die pannenkoeken bestelde 
om de school te steunen.  

Ook dit jaar zijn er weer meer dan 500 kg 
pannenkoeken verkocht!

De pannenkoeken worden op maandag 30/01 
meegegeven aan de leerling die u invulde op het 
bestelformulier.


 
Belangrĳk: Save the date! 

SCHOOLFEEST zaterdag 6 MEI 2023  
van 14.00 tot 20.00.



Tips voor vakantiekampen in de krokus-, paas- of zomervakantie.  

- Freetime 
	 https://freetime.be/vakanties/


- Activak 
	 https://www.activak.be/vakanties.html


- Heyo Vakantiekampen 
	 https://www.heyo.be/kampen

Bij Heyo vakantiekampen kan je €10 korting krijgen via onze school.   Er zijn heel wat kampjes in 
Tectura, de school aan de overkant van de straat. Een heel aantal kinderen van Klimop nemen  
tijdens de zomervakantie deel aan deze kampjes. Zo blijven ze in hun gekende en vertrouwde 
omgeving. 

Heyo organiseert daarnaast vakantiekampen voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar.  Je kan 
kiezen uit vakantiekampen met en zonder overnachting, in binnen- en buitenland.

(Kortingen zijn niet cumuleerbaar, de hoogste korting wordt automatisch verrekend.)


Hoe ontvang je de korting?

1. Surf naar heyo.be en kies je favoriete Heyo vakantiekamp.

2. Klik op ‘inschrijven’

3. Bij ‘korting’ typ je de eerste letters van je werkgever en selecteer je vervolgens Vrije Basisschool 

- O.L.V.-Visitatie Klimop

4. Bij ‘code’ vul je deze kortingscode in: VRIJEBASISSHEYO. (Let goed op: de code is 

hoofdlettergevoelig.)

5. De korting ter waarde van €10 wordt automatisch verrekend op de factuur.


https://freetime.be/vakanties/
https://www.activak.be/vakanties.html
http://heyo.be

