
 

               De Klim-opse winter  
Het is kouder en de dagen zijn korter. Het is dan ook stevig winter 

en hoewel we de lente en de zomer de voorkeur geven, zijn we toch niet 

bang van de winter.  

In de winter kunnen we immers óók naar buiten, al is het wel wat korter. 

Als alles even meezit, dan sleeën we graag door de tuin, maken we een zo 

groot mogelijke sneeuwman en is niemand meer veilig, want dan zullen er 

heel wat sneeuwballen door de lucht vliegen.  

Wat we zoal nodig hebben in deze periode kan je lezen in deze editie. 

Verder maken we het “Kerst-en Nieuwjaargezellig” in Klim-op. We zetten 

een kerstboom die de kinderen mogen versieren en ook de vele lichtjes 

zullen zeker niet ontbreken. 

Wanneer we niet buiten kunnen, vliegen de penselen door de lucht en 

zullen we er weer  à volonté op los knippen en knutselen.  

We lezen, nu dat het wat kouder wordt,  weer wat meer verhalen, 

puzzelen wat meer en ook de steeknagels halen we wat vaker boven. 

We weten zeker dat het ook deze winter weer heel gezellig gaat worden in 

Klim-op. 

Je zal dit zeker en vast elke dag kunnen horen, zien en voelen….??? 

We zijn dus helemaal klaar voor….DE WINTER! 
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Wat heeft je Klim-opper nodig in de winter?  
 

De Klim-opper zit niet zo erg graag binnen. Af en toe een frisse neus halen 

is echt een “must”. 

De Klim-opper kan, als het maar even kan en van  klein tot groot, genieten 

van de fijne buitenlucht.  

In de winter hopen wij altijd op een dik pak sneeuw zodat we naar 

hartenlust kunnen genieten.  

Hiervoor heeft hij/zij wel het een en ’t ander nodig. 

Willen jullie hiervoor zorgen? 

 

1. Schoenen of laarzen. 

De kleintjes mogen ook, af en toe, buiten en hebben daarvoor toch iets 

nodig om de voetjes warm te houden. Omdat ook deze vuil kunnen 

worden, maken wij graag een onderscheid tussen wat ze binnen en buiten 

aan mogen doen. 

➢ Alles voorzien van een naam. 

 

De grotere Klim-opper heeft laarzen bij met een dikke sok. Deze laarsjes 

mogen op het groene rek staan. 

➢ De schoenen of laarzen zijn voorzien van een naam!  

 

!!!Indien er laarsjes op het rek gezet worden, maak dan gebruik 

van het labeltje (je kan het bij de locker, achter de naam van je 

kindje steken) Een label kan je vinden in het schoenbakje of in 

het doosje bij het aankleedkussen van de inkom. 

                            
➢ De schoenen die in een plastiek zakje in de locker zitten, doen wij 

niet aan. (Indien de Klim-opper iets anders bij heeft.) 
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2. Sjaals, muts en handschoenen 

Wij vinden de sjaal, handschoenen en de muts graag in de mouw van de 

jas die aan de kapstok hangt. 

➢ Alles  voorzien van een naam. 

 

Extra voor de kleuters 

Ook de kleuters hebben in een boekentas of jas best reservekleding zitten. 

De laarzen zijn voorzien van een naam. 
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              Afspraken i.v.m. medicatie 
Het volgende seizoen is er eentje met veel plezier, maar onvermijdelijk 

ook een periode met wat meer zieke kindjes dan anders. 

Deze herfst-en wintermaanden moeten we soms verschillende kinderen 

medicatie geven. 

Omdat we het graag goed doen, bedachten we het volgende: 

 

Wanneer je zoon of dochter in Klim-op medicatie dient te nemen, moeten 

jullie gebruik maken van “medicatiebriefjes”! Deze liggen op het schabje in 

onze inkom. (Je kan er ook eentje thuis bewaren.) 

 

Graag hebben we dat: 

• jullie het briefje goed invullen. 

• de medicatie ’s morgens afgegeven wordt samen met het briefje. 

• u er ’s avonds aan denkt de medicatie terug mee naar huis te nemen. 

 

We herinneren jullie er graag nog eens aan dat: 

• Na ieder doktersbezoek een briefje gevraagd moet worden 

waarop staat dat uw kindje tussen andere kinderen mag 

verblijven(= geen besmettingsgevaar voor anderen) en welke 

medicatie dat hij/zij eventueel moet nemen. 

• Een kindje, na een dag met een hogere temperatuur dan 38°C ofwel 

thuisblijft, ofwel een doktersbriefje bijheeft. 

• We verwachten dat een kindje dat overdag ziek wordt in Klim-op, 

steeds opgehaald kan worden. 

• de medicatie zelf  voorzien is van de naam van je kindje!!! 

 

 

Tot slot hopen we dat de Klim-oppers zoveel mogelijk gespaard blijven en 

dat we een zalige wintertijd tegemoet gaan! 
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Sluiting tijdens Kerst en Nieuwjaar 
Vanaf 24 december tot en met Nieuwjaar is Klim-op altijd gesloten. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                       

                     Evaluatiedag 
Rond april-mei organiseren we jaarlijks onze evaluatiedag. 

Iedereen die dat wil mag zijn “Klim-op-bevindingen en vragen” noteren en 

doorgeven via mail. 

Deze opmerkingen, suggesties en/of vragen zullen niet onbesproken 

blijven.  

Binnenkort geven wij deze datum aan jullie door zodat jullie tijdig een 

andere opvang voor jullie Klim-opper kunnen voorzien, want die dag zal 

Klim-op gesloten zijn. 
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                      Wist-je-(nog)-dat… 
 

… we graag hebben dat de persoonlijke luierbakjes in de keuken   

           aangevuld worden? 

… reservekleding altijd aanwezig moet zijn in de locker? 

… we wel gewone luierzalf in Klim-op hebben, maar dat voor pijnlijke,  

            echt rode billetjes, best een aangewezen zalf wordt meegegeven? 

… optrekbroekjes niet echt nodig zijn wanneer je kindje plasjes op het 

potje begint te maken? 

… de luiers evengoed meermaals open en dicht gekleefd kunnen 

worden? 

… de kindjes, indien ze groot genoeg zijn, beter ineens de luier  

            uitlaten? 

… je altijd een folder kan vragen hoe je best aan de 

zindelijkheidstraining begint? 

… de deur van ‘den inkom’ pas goed dicht is wanneer je de klink 

omhoog duwt? 

… jullie op de oprit rekening dienen te houden met het feit dat er wel 3 

à 4 auto’s op de oprit kunnen indien jullie dat goed “aanpakken”? 

… de verwarming in Klim-op op 21°C staat en dat we de dikke truien 

uit de locker ook aandoen wanneer we verluchten? 

… de foto’s die we trekken steeds op de website en op facebook te 

bewonderen zijn? 

… we met aandrang vragen om de code van de poort niet aan de 

kleuters aan te leren? 
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                 En tot slot… 

 
wensen wij jullie allen een prettige Kerst en fijne eindejaarsfeesten toe! 

We dromen  ervan dat ook volgend jaar Klim-op voor iedereen een warm en 

gezellig plekje kan zijn waar jullie graag naar toe komen en vele, fijne 

momenten mogen meemaken!!!  

 

Groetjes, 

Het Klim-op-team 
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