Katholiek Basisonderwijs
Lommel – Barrier v.z.w.
A. Vandendungenstraat 22
3920 Lommel

Basisschool De Klimtoren
Luikersteenweg 243
3920 Lommel
Tel. : 011/64 03 18
E-mail: directie.klimtoren@lkbnet.be

NIEUWSBRIEF
Agenda
03.09.2015
07.09.2015
08.09.2015
10.09.2015
17.09.2015
22.09.2015
24.09.2015
25.09.2015

W
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Zwemmen 2-3-5
Ouderavond
Naar de Oertijd:6
Zwemmen 1-4-6
Zwemmen 2-3-5
6 natuurpunt / OR
Zwemmen 1-4-6
Schoolfotograaf

01.10.2015
02.10.2015
08.10.2015
11.10.2015
15.10.2015
19.10.2015
22.10.2015
23.10.2015
27.10.2015
28.10.2015
29.10.2015

Pedagogische studiedag
Facultatieve verlofdag
Zwemmen 2-3-5
Italiaanse eetdag
Zwemmen 1-4-6
Start bosklassen 5-6
Zwemmen 2-3
Herfstwandeling kleuters + lager
Ouderraad
Kijkdag kleuters
Zwemmen 1-4-6

 de w van welkom aan iedereen
 de e van elk zijn eigen plaatsje vinden in de Klimtoren
 de l van leren op een speelse manier
 de k van kennismaken met nieuwe dingen
 de o van overal vriendjes en vriendinnetjes
de m van meewerken aan een tof schooljaar

Aanwezigheden
Mogen wij vragen om bij afwezigheid van leerplichtige kinderen de ziektebriefjes of
doktersattesten zo snel mogelijk aan de betrokken leerkracht af te geven.
Er moet bij afwezigheid net voor en net na de vakantie, niet meer gezorgd worden voor een
doktersattest.

Parkeren aan de school
Uit veiligheidsredenen willen wij u vragen geen auto’s te parkeren in de
toegangsweg tot de school. Deze toegang is enkel voor fietsers,

voetgangers en personeel. De auto's mogen niet meer op de oprit van de buren gezet worden.
Tegemoetkomingpremie
Men kan via bepaalde mutualiteiten een premie krijgen
aan Tutti – Frutti, bosklassen, een sportvereniging of een
speelpleinwerking.
Misschien is het raadzaam hiernaar te informeren bij
mutualiteit.
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Vernieuwde Website van de school!!!
U kan altijd terecht op de website van onze school voor meer informatie. Je
kan er onder andere de klasindeling, de verlofdagen, activiteiten,
nieuwsbrieven en foto’s vinden. Vergeet ook zeker onze facebookpagina
niet, want daar worden de activiteiten nog eens vermeld. Zeker een
bezoekje waard!
www.deklimtorenlommel.be
Dankjewel
Het team van De Klimtoren en de ouderraad willen jullie van harte bedanken voor jullie steun
van onze acties het afgelopen jaar.
Zo hebben we in het eerste leerjaar nieuwe bankjes kunnen aankopen en is onze zolder netjes
geïsoleerd.

