
Hallo allemaal, 

Juli, augustus en september zullen ons vast en zeker weer heel wat mooie 

buitenpeeldagen bezorgen. Daar zijn wij helemaal op uit! 

Mocht de zon ons toch wat in de steek laten, ook dan zijn we paraat met tal 

van leuke binnen activiteiten. 

Tijdens de grote vakantie  werken we elke week een leuk thema uit. Je kan op 

de website onder de rubriek “agenda” lezen welke leuke thema’s dit jaar aan 

bod komen en wat je Klim-opper eventueel moet meenemen. 

Hoe we zo’n vakantiemaanden organiseren, dat kan je lezen in deze editie. 

Mogelijk is je Klim-opper nieuw en weet je nog niet wat je allemaal moet 

meenemen of, je wil wel eens graag een opfrissing . Ook dit kan je lezen in 

deze editie. 

Veel leesgenot.  
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Tijdens de zomermaanden is het altijd wat meer “heen en weer” in Klim-op. 

Dat komt dan doordat wij dan helemaal gebeten zijn door het buitenvirus en 

daar willen wij onze Klim-oppers telkens helemaal mee besmetten. 

Deze besmetting heeft zo z’n gevolgen die wij als Klim-op-mama’s er graag  

bijnemen. 

We sleuren immers graag met emmers water, tuinslangen en badjes hier en 

ginder, zijn al eens met een “mannetje” meer om alles te klaren, maar ook 

jullie als ouders moeten zich wat aanpassen omdat we het graag deze 

maanden hier en daar eens wat anders zien. 

Hoe we alles aanpakken en wat er dan zo anders is, dat vertellen wij jullie 

graag. 
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De zon schijnt!  

➢ De Klim-opper die ’s morgens niet slaapt is van kop tot teen helemaal 

ingesmeerd tegen het zonnetje. 

➢ Wij doen alle andere insmeerbeurten. 

Extra 

➢ Indien het te warm wordt, dan zullen we de kleintjes en eventueel wat 

grotere kindjes, op het heetst van de dag binnenhouden. 

 

Het is vakantie! Thematijd! 

Dit wil zeggen dat we iedere week een thema uitwerken. Deze thema’s   

kunnen jullie lezen in de agenda op onze website of op facebook. 

Natuurlijk kunnen je het ook opmerken in onze inkom, tuin en ander plaatsen 

in Klim-op. 

➢ De Klim-oppers maken knutselwerkjes die elke dag mee naar huis 

genomen mogen worden. 

➢ Wanneer het echt lekker warm is, dan spelen we uiteraard meer met 

water dan dat we met lijm, penselen, verf en stiften in de weer zijn. 

➢ Op facebook of in de agenda van de website kunnen jullie lezen of je 

Klim-opper eventueel iets kan meenemen om het thema leuker te 

maken. 

 

Waterpret en zomers weertje 

Op zo’n dagen “verhuizen” we alles naar buiten. Dat zorgt ervoor dat jullie het 

materiaal van je Klim-opper mogelijk op een andere plaats moeten vinden. 

Sommigen vinden dit allemaal wat moeilijk en vinden “de weg” niet, maar we 

staan klaar om jullie te helpen, dus vraag het maar als jij het even niet meer 

weet. 
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Hier volgt het waar vind ik wat tijdens leuke buitenspeeldagen? 

Op een zomerse dag organiseren we alles buiten. We spelen buiten, eten 

buiten én verschonen buiten. Vooral dat laatste zorgt ervoor dat de Klim-op-

ouder het materiaal elders moet vinden dan normaal. 

 

Alles op een rijtje: (maar vragen staat vrij!)  

 

➢ Op het groene buitenrek staan de persoonlijke mandjes van je Klim-

opper.  

✓ Indien je Klim-opper nog in een “zwem-out-fit” is wanneer je het 

“watermonster” komt halen, dan kan je alles buiten op het terras 

vinden in het persoonlijke Klim-op-mandje. 

✓ We voorzien ook zakjes (voor de natte was) en handdoeken om 

je Klim-opper droog te maken. 

➢ Mogelijk heeft je Klim-opper al een opfrisbeurt gehad. 

✓ Dan vinden jullie zijn/haar schoenen op het groene rek, samen 

met het zakje waar het natte wasgoed inzit. 

✓ Heel af en toe kan het ook zijn dat het natte wasgoed op een 

droogrekje hangt omdat we het materiaal eventueel nog nodig 

hebben. 

Zorgen jullie nog steeds voor…. 

➢ 2 zwemluiers per dag (die jullie bij de luiers leggen) 

✓ Indien je nog niet zindelijke peuter geen zwemluier bij heeft, dan 

mogen jullie er lenen van Klim-op. 

(de rekening krijgen jullie in het begin van de maand die er op 

volgt) 

➢ Een zwembroek of zwempakje voor alle zindelijke kinderen. 

✓ Deze moet ook iedere dag mee naar huis om de volgende dag, 

gewassen, terug in de rugzak van je Kleuter te zitten. 
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- we zoveel mogelijk foto’s proberen te trekken om jullie een zo goed 

mogelijk beeld te geven van wat er in Klim-op zoal gaande is? 

- deze foto’s elke maand op onze website en facebook verschijnen? 

- het elke dag weer dolle pret is in de vakantie dankzij de leuke thema’s? 

- je er niet van moet schrikken wanneer  je Klim-opper ’s avonds niet 

mee naar huis wil? 

- We het altijd erg fijn vinden wanneer de kleuters nog eens wat langer 

“op bezoek” komen? 

- we op het einde van de vakantie altijd afscheid moeten nemen van 

enkele flinke-bijna-kleuters? 

- het kan zijn dat er daarom op het einde van de vakantie een feestje zal 

zijn? 

- we hen altijd het allerbeste toewensen en dat we hopen ze nog eens af 

en toe te mogen begroeten? 
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hopen we dat het weer een geweldig zonnige zomer gaat worden. We weten 

het natuurlijk nooit zeker. Soms laat de zon het wel eens afweten. 

Het kan… maar weet wel dat wij onze activiteiten net zo goed “binnen” 

kunnen houden. Niet zó leuk, maar toch ook erg prettig. 

Elke dag staan we klaar om er erg leuke dagen van te maken en van de ene 

verassing en verbazing, in de andere te vallen. 

Voor groot en klein, maken we het hier, superfijn! 

Graag tot in Klim-op! 
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