
Beste,  

April, mei, juni,…  

Ze zijn er weer! Dé lentedagen.  

 

Natuurlijk weten we nu nog niet wat ons te wachten staat. We bereiden ons 

voor op allerlei manieren.  

In de lente kan het immers nog flink regenen. Soms schijnt de zon en is het al 

lekker warm, soms valt er nog wat sneeuw, maar evengoed hebben we in de 

paasvakantie het zwembad al eens “gedoopt” en meer zonnecrème gebruikt 

dan de zomer die daarna kwam. 

Het is dus een periode waarin we ons zowat op alle weersverwachtingen 

horen te voorzien. 

Geen nood.  

We sommen het voor u in deze editie nog even op zodat we er fantastische 

Klim-op-buitendagen van kunnen maken.  

Belangrijk van klein tot groot!!! 

Verder vertellen we jullie nog wat over onze jaarlijkse evaluatie en vergeet 

ook vooral onze wist-je-datjes niet te lezen.  

Wie weet wat kom je nog te weten?! 

In ieder geval zijn we er helemaal klaar voor om er alweer een geweldige 

Klim-op-tijd van te maken.  
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’t Is bijna lente…. 

We hebben ze hier en daar al eens gezien of we hopen dat ze zich niet te lang 

(of te dikwijls) zal verstoppen. 

                       DE ZON!!!  

 

Er zijn al af en toe warme(re) dagen en ze doen ons al stilletjes aan verlangen 

naar die heerlijke “buiten lentedagen”. 

En wanneer ze er dan helemaal zijn, dan willen we er helemaal klaar voor zijn. 

 

Het is “buitenspeelweer” in Klim-op als de zon schijnt of wanneer het maar 

enigszins “te doen” is. 

We brengen daarvoor telkens heel wat in gereedheid.  

Er worden, o.a., extra fietsen en loopfietsjes buitengezet, de ballen komen 

allemaal tevoorschijn, de zwembadjes worden alvast eens goed onder handen 

genomen en we frissen de zandbak op. We vergeten zeker ook niet om onze 

trampolines terug in orde te maken en het buitenspeelgoed zetten we in 

handbereik zodat onze Klim-oppers niet weten waar ze eerst moeten zijn om 

zich goed te amuseren bij mooi buitenweer. 

ECHT EEN ZALIGE KLIM-OP-TIJD!!! 
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We hebben ook van jullie het één en ’t ander nodig om “buiten-succes-

weer” te verzekeren. 

 

1. Reservekleding en dikke warme trui. 

a) Peuters en zuigelingen. 

✓ Natuurlijk is er altijd reservemateriaal en een dikke trui in de 

locker aanwezig, maar nu is het nodig om zowel warme als wat 

frissere kleding te voorzien. 

b) Kleuters 

✓ De kleuters hebben de reservekleding en een dikke trui in hun 

boekentas. 

 

2. Aangepaste schoenen 

a) Kleintjes 

✓ Alle kindjes mogen buiten. Het is daarom nodig dat ook de 

kleintjes schoentjes bijhebben die goed te onderscheiden zijn van 

de binnenschoenen. 

➢ Schoenen/pantoffels zijn voorzien van een naam. 

b) Peuters  

✓ Laarsjes mogen, indien ze niet in het schoenbakje kunnen, op het 

groene rek staan. Steek in dit geval een labeltje “laarsje” tussen 

het naambordje van je Klim-opper. 

✓ Voorzie niet enkel laarzen, maar ook “buitenravotschoenen”!  

➢ Schoenen/laarzen zijn voorzien van een naam! 

c) Kleuters 

✓ De kleuters hebben waarschijnlijk al ineens de juiste schoenen 

aan, maar de eventuele meegebrachte laarzen kunnen in de 

schuiven van de kast van het clubhuis staan. Best worden ze 

telkens mee naar huis genomen.  

 

3. Zwembroekje, badpakje en/of zwemluiers 

a) Kleintjes 

✓ Ook de kleintjes mogen als het warm is lekker in het water 

spelen. 

Daarom vinden we graag elke morgen enkele zwemluiertjes in 

het persoonlijke luiervakje in de keuken. 
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b) Peuters en zindelijke peuters 

Alle peuters spelen graag met water. Daarom vinden we graag 

zwemluiers of zwembroek/zwempakje voor de zindelijke 

peuters  in het persoonlijke luiervakje in de keuken. 

➢ WIE GEEN ZWEMLUIERS BIJHEEFT, LEENT ER VAN KLIM-OP. 

(dit wil zeggen wanneer er geen bij de luiers liggen)  

De rekening krijgt u in het begin van de maand, volgend op 

de zomerse maand.) 

c) Kleuters 

✓ De kleuters hebben een zwembroek/zwempakje in de 

boekentas. 

NOTA: 

• Alle natte kleding dient elke avond mee naar huis genomen te 

worden. 

Een hele klus om er de volgende dag ook weer terug aan te denken, 

maar je Klim-opper zal een tevreden snoet laten zien wanneer er 

weer een dagje met waterpret achter de rug is! 

• Deze natte kleding vind je 

✓ Op het wasrekje. 

✓ In een zakje in de locker. 

 

 

 

 

Bescherming tegen de zon 

De zonnecrème staat klaar, maar we verwachten van jullie, onvoorwaardelijk, 

het volgende wanneer de zon echt haar best doet. 

a) Kleintjes 

✓ De kleintjes slapen waarschijnlijk nog minimum 2 keer per dag. 

Het is daarom niet nodig om ’s morgens je kindje reeds in te 

smeren. 

✓ Slaapt je kindje niet meer ’s morgens, dan verwachten we dat 

jullie de Klim-opper helemaal insmeren. Wij doen de volgende 

smeerbeurten met erg veel zorg. 

 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.pieterwijten.nl/leerlingen/groep_12/waterspelletjes&h=0&w=0&tbnid=E0jcpkaOZ3TvFM&tbnh=210&tbnw=241&zoom=1&docid=6nmQKr9mTvOKxM&ei=zZ0oU_ygOKWd7QbQmIGABg&ved=0CAIQsCUoAA
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ThXUKyEVLXSXXM&tbnid=fnYOe99hQnXsGM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.bloggen.be/groene_vingers/archief.php?ID%3D1183639&ei=4JcoU6LjNpGHhQf9qoGYDA&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNFvj5j3KrWWhU1KbyHg9z0hgEylVw&ust=1395255602480302


b) Peuters 

✓ Peuters die ’s morgens niet meer slapen zijn helemaal 

ingesmeerd tegen de zon. Met heel veel zorg nemen we de 

volgende smeerbeurten voor ons. 

c) Kleuters 

✓ Na school worden alle kleuters door ons goed ingesmeerd zodat 

ze volop van het “buitenspeelweer” kunnen genieten. 

✓ In vakantieperiodes verwachten we dat de kleuters ’s morgens 

helemaal zijn ingesmeerd. Wij nemen de volgende 

smeerbeurten voor onze rekening. 

 

Zonnehoedjes en petjes 

a) Kleintjes 

✓ De kleintjes worden in de schaduw gehouden. Indien ze een 

petje of hoedje goed ophouden mag het meegegeven worden. 

✓ Voorzie het hoedje/petje van een naam en leg het ’s morgens bij 

de luiers. 

b) Peuters 

✓ Hoewel het voor sommigen een hele klus is om een hoedje of 

petje op te houden, hebben we toch graag dat er voor elke 

peuter er eentje voorzien wordt. 

✓ De hoedjes/petjes zijn voorzien van een naam en liggen bij de 

luiers in het persoonlijke luiervakje. 

c) Kleuters 

✓ De kleuters hebben hoedje of pet, voorzien van hun naam, op 

hun hoofd of in de boekentas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe organiseren we een zomerse dag? 

Wanneer het mooi weer is, dan vind je ons niet meer binnen. Alles wat buiten 

georganiseerd kan worden, zullen we buiten doen. 

1. Buiten spelen 

✓ Buiten spelen is het meest leuke wat er bestaat. Klim-op heeft 

dan ook een heleboel buitenspeelgoed. 

2. Zwembadweer? 

✓ Wanneer we met water spelen, dan duiden wij onder ons een 

“badmeester” aan. Uw kindje zit dus nooit onbewaakt in of aan 

het water.  

3. Buiten eten. 

✓ Ja, hoor. We eten ook buiten bij mooi weer. 

Ook hiervoor hebben we graag die dikke truien bij de hand, want 

met een jas aan eten is natuurlijk niet leuk. 

We eten onder een zomerse luifel zodat de kinderen niet in de 

zon zitten tijdens het eten. 

 

4. Opfrissen na een dagje waterpret. 

✓ Tegen half 5 beginnen wij met het opfrissen van de kinderen. 

Vaak zal dit gewoon buiten op het terras gebeuren. We doen 

badkleding uit en de kleren terug aan. 

✓ Omdat we niet alle kindjes samen kunnen opfrissen, vragen we 

aan jullie om een handje toe te steken wanneer we nog niet zo 

ver zijn bij het afhalen van de Klim-opper. 

             NOTA: 

✓ We frissen de kinderen op door ze in een badje te zetten. Let 

op: Dit is een opfrisbeurt en zeker geen avondbadje. 
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5. Drinken 

✓ We zien erop toe dat alle kinderen goed drinken tijdens warmere 

dagen. 

✓ Buiten de vaste drinkmomenten, lassen we er nog  enkele andere 

in. 

 

6. De poort 

✓ Vooral wanneer we buitenspelen willen we extra aandacht voor 

het sluiten van de poort. 

➢ De poort sluit zichzelf! 

Maar: Kijk steeds achteruit tot de poort in het slot klikt 

zodat er zeker geen kindjes mee wegglippen. 

➢ Leer de kleuters de code van het slot niet of laat de 

slimmeriken niet meekijken. 

 

7. De aanwezigheidslijst 

✓ De aanwezigheidslijst zal op zonnige dagen buiten liggen. 

 

8. Zomers aandachtpuntje 

✓ We zijn er zeker van de  Klim-opper zich helemaal zal uitleven in 

onze tuin. Natuurlijk kunnen wij jullie niet beloven dat je Klim-

opper daar niet vuil van zal worden. In tegendeel! 

We hopen dat jullie het niet erg vinden om de kleedjes telkens te 

wassen en  jullie Klim-opper ’s morgens weer proper terug “af te 

geven” om zich vervolgens weer lekker vuil te maken?! 

 

Ook nu zijn we er weer zeker van dat we ongelooflijke 

“buitenspeelmomenten” gaan beleven, samen met alle Klim-oppers. 

Was alles duidelijk? Ja? OK! 

(anders horen we het graag!) 

Laat de zon dán maar komen! 
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Evaluatiedag 

Op een evaluatiedag wordt er onder de Klim-op-mama’s heel wat over en 

weer gepraat. Onze werking wordt dan ook van het begin tot het einde 

helemaal doorgelicht. Vele zaken zijn onderlinge afspraken, praktische dingen 

en taakverdelingen. We praten op zo’n dag ook over brandveiligheid, 

vorming, teamoverleg, pedagogische observatie, … Maar het grootste deel 

van de dag hebben we het over de rustsituatie, de eet- en de 

verzorgingssituatie van jullie kinderen. Ook het onthaal, de 

activiteitenbegeleiding en het speelgoed zijn verschillende items die 

uitgebreid aan bod komen. 

We vinden het immers erg belangrijk dat ieder van ons zich kan vinden in het 

‘doen en laten’ van Klim-op en dat onze werking, infrastructuur, speelgoed 

e.d. bijgestuurd wordt indien dat nodig blijkt te zijn. 

 

Omdat dit niet zomaar in één keer of ‘tussen de soep en de patatjes” kan 

gebeuren, sluiten we een dagje. 

Bij ‘agenda’ of op het infobord kan je lezen welke dag Klim-op dit jaar zijn 

deuren zal sluiten. 

Ook jullie mening vinden we erg belangrijk. 

Willen jullie daarom “positief en/of negatief” aan ons schriftelijk (via mail) 

melden zodat wij deze zaken kunnen opnemen in onze evaluatie? 

Na de evaluatie krijgen jullie allen een mail met de bevindingen, vragen en 

eventuele veranderingen. 
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Wist-je-dat… 

… er weer heel wat verloren voorwerpen zijn en dat je daarom toch maar    

           eens moet kijken of er niets van jullie kleintje tussen zit? 

 

… het laarsjessymbool bij het schoenbakje geplaatst moet worden  

           wanneer er laarzen op het groene rek staan? 

… het toch heel erg makkelijk is wanneer schoenen, pantoffels, jassen, 

tutjes en slaapzakjes voorzien zijn van een naam? 

… we het nog steeds fijn vinden wanneer de ouders ’s morgens de luiers 

aanvullen in de persoonlijke luiervakjes in de keuken? 

… er, met een beetje moeite en respect, toch wel wat meer dan 2 auto’s 

op onze oprit kunnen staan? (goed aansluiten is de boodschap) 

… de deur van onze inkom goed sluit door de klink naar boven in het slot 

te duwen? 

… we nog steeds iedere maand nieuwe foto’s op de website zetten, maar 

dat ze ook telkens te zien zijn op facebook? 

… de vakantiemaanden er aankomen? 

… dat jullie eigen vakantie in juli en augustus reeds op 1 juni dient 

doorgegeven te worden? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s3ynIWrt2C-nnM&tbnid=cetZbupcxD8H5M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.kinderyogapraktijk-vlinder.nl/&ei=FZcoU77WKcqg7Abj7oDQCg&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNFQvCxSPr6WO97PrtVo1p6GyEuhbg&ust=1395255436284389
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s3ynIWrt2C-nnM&tbnid=cetZbupcxD8H5M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.kinderyogapraktijk-vlinder.nl/&ei=FZcoU77WKcqg7Abj7oDQCg&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNFQvCxSPr6WO97PrtVo1p6GyEuhbg&ust=1395255436284389
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s3ynIWrt2C-nnM&tbnid=cetZbupcxD8H5M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.kinderyogapraktijk-vlinder.nl/&ei=FZcoU77WKcqg7Abj7oDQCg&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNFQvCxSPr6WO97PrtVo1p6GyEuhbg&ust=1395255436284389
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ThXUKyEVLXSXXM&tbnid=fnYOe99hQnXsGM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.bloggen.be/groene_vingers/archief.php?ID%3D1183639&ei=4JcoU6LjNpGHhQf9qoGYDA&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNFvj5j3KrWWhU1KbyHg9z0hgEylVw&ust=1395255602480302
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ah7LPZyVYnZewM&tbnid=GvbbH1fKTV_afM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.destulp.nl/product/musti-3751&ei=9qMoU_y_IMLV0QXM04C4CQ&psig=AFQjCNFI6_U_BC2M40UtAxvhAHZ5sogc9w&ust=1395258722965813


En tot slot…. 

 

….weten we wel zeker dat we ons geweldig goed gaan amuseren samen met  

    alle  Klim-oppers. 

… is het belangrijk om eens te kijken wanneer Klim-op gesloten is voor de  

    evaluatiedag. Dit doe je in de agenda of lees je op ons infobord. 

… verzekeren we samen een mooie lente met hopelijk prachtig en zalig  

    buitenweer! 

 

 

 

Graag tot in Klim-op!!! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Met mijn ogen dicht kan ik de wereld zien: 

ze draait om zichzelf, ze draait om de zon, 

en zet zo zichzelf in het zonnetje. 

Met mijn ogen open denk ik dat ik de wereld ben: 

Ik draai om mezelf en zet mezelf in het zonnetje. 

Met mijn hart gesloten hoor ik dat jij op mijn wereld staat: 

Mijn wereld draait door en zet jou uit het zonnetje. 

Met mijn hart open weet ik dat ik een deeltje van de wereld ben. 

Met jou en de anderen, allemaal “wereld -deeltjes”: 

Samen verdraaien we de wereld. 

Om nu eens in de schaduw en dan weer in het zonnetje te staan. 
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