Nieuwsbrief juni 2017
Beste ouder(s),
LOMBEEK

Heb jij ook zo genoten van het schoolfeest? Wij alvast wel, onze kinderen en leerkrachten hebben
dat schitterend en met hart en ziel gedaan. Aan jullie, een welgemeende dankjewel voor je aanwezigheid en aan het oudercomité en onze helpers, bedankt om er samen met ons een feest van te
maken.
Nagenieten kan met deze sfeerbeelden … meer foto’s vind je via de gesloten facebookgroep ‘de
kiempjes’. Ben je als ouder nog geen lid van deze groep, dan kan je een aanvraag doen via facebook om lid te worden.

Juni is, naast toetsenmaand, ook de maand van de schoolreizen.
Hierdoor zal de bus ’s avonds niet rijden op
volgende dagen:
16/6, 20/6, 23/6, 26/6, 27/6, 29/6
Kinderen die met de bus meerijden, krijgen
hierover nog apart bericht. Kan je je kind na
schooltijd (tot 16 uur) niet komen afhalen?
Geen probleem, je kind kan vanaf 16 uur tot 19
uur terecht in de naschoolse opvang ’t Maantje, naast de school.
Naast de schoolreis, gaan de kleuters van de tweede en derde
kleuterklas op woensdag 21 juni op uitstap naar de binnenspeeltuin Josan. Op woensdag 28 juni is het de beurt aan de kleuters
van de onthaalklas en eerste kleuterklas.
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Ook op woensdag 28 juni worden de kleuters van de derde kleuterklas, en de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar getracteerd op een ontmoetingsdag in muziekacademie in de Ploter.
In mei en juni wisselen de kleuters van de 3de kleuterklas en de
leerlingen van het eerste leerjaar enkele namiddagen van klas.
Voor hen alvast een hele ervaring. Getuige hiervan de foto’s. Volg
hun avontuur verder op facebook.
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3KK op bezoek bij 1L

Alle leerlingen gaan in juni trouwens eens op bezoek bij hun nieuwe juf of meester. Leerkrachten
houden deze maand ook overgangsgesprekken en klassenraden om de overgang naar volgend
schooljaar voor je kind vlot te laten verlopen.
De maand juni betekent ook dat het einde van het schooljaar in zicht is. Traditiegetrouw vieren we
dat met ons kleuterproclamatie en proclamatie voor het zesde leerjaar.
Onze leerlingen van de derde kleuterklas nemen afscheid van hun
kleuterjaren en krijgen een ‘echt’ diploma en een afscheidsfeestje.
Onze kleuters worden uitgezwaaid op vrijdag 23 juni om 14.00 uur.
Ouders van de 3de kleuterklas, van harte welkom!
Onze zesdejaars hebben op donderdag 29 juni traditioneel hun proclamatie waarbij de burgemeester of de
schepen van onderwijs hen het getuigschrift van de lagere school zal overhandigen. Afspraak om 19.00 uur
in de Ploter. Ouders van zesdeklassers ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.

Oudercontacten voor de kleuters vinden plaats op 21 juni. Het laatste rapport en oudercontact voor de lagere school is voorzien op woensdag 28 juni 2017. Het rapport wordt op 30 juni
meegegeven. De uitnodigingsbrieven voor de oudercontacten worden midden juni meegegeven.
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Bij de inschrijving van uw kind heeft u de keuze gemaakt tussen een cursus in één van de erkende
godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer. Die keuze geldt in principe voor de ganse duur
van de studies in de school.
Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van dit schooljaar, tenzij u
uw keuze wijzigt. Indien u voor volgend schooljaar de keuze van levensbeschouwing wenst te
wijzigen moet dit voor 30 juni 2017 gebeuren. Als ouder, voogd of meerderjarige leerling vraagt u
een nieuw keuzeformulier aan via het secretariaat van de school en bezorgt het vóór 30 juni 2017
via de klasleerkracht aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf 1 september 2017 en kan niet
meer gewijzigd worden in de eerste schoolweek zoals tot nu toe gebruikelijk was. Ouders van kleuters in de derde kleuterklas kregen reeds een officieel document om hun keuze bekend te maken.
De schoolfotograaf is bij ons langgeweest op 21 april.
Wie nog foto’s wil bestellen, kan dit nog doen tot en met 7 juni.

De warme maaltijden en soep lopen nog
tot en met donderdag 29 juni 2017.

Eind juni ontvang je van ons nog een nieuwsbrief met alle weetjes, nieuwigheden, kalender, organisatie van de klassen, … voor volgend schooljaar.
Op vrijdag 30 juni 2017, de laatste schooldag, is de school voor de leerlingen uit om 11.50 uur. Het
maantje voorziet opvang. In de namiddag is er voor de leerkrachten nog een personeelsvergadering
voorzien.
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KALENDER juni 2017
Maandag 5 juni 2017 Pinkstermaandag
Dinsdag 6 juni 2017
Donderdag 8 juni 2017
Vrijdag 9 juni 2017
Van maandag 19 tot en met woensdag 21 juni 2017
Woensdag 21 juni 2017
Woensdag 21 juni 2017
Donderdag 22 juni 2017
Vrijdag 23 juni 2017
Vrijdag 23 juni 2017
Maandag 26 juni 2017
Dinsdag 27 juni 2017
Woensdag 28 juni 2017
Woensdag 28 juni 2017
Woensdag 28 juni 2017
Donderdag 29 juni 2017
Donderdag 29 juni 2017
Vrijdag 30 juni 2017

Vrije dag
Lokale verlofdag
Schoolreis 2de en 3de kleuterklas
Schoolreis 1ste kleuterklas
OVSG-toetsen 6de leerjaar
Binnenspeeltuin 2de en 3de kleuterklas
Oudercontact kleuters
Schoolreis onthaalklas
Kleuterproclamatie om 14.00u
Schoolreis 5L en 6L (terug rond 17.30u)
Schoolreis 3L en 4L (terug rond 17.30u)
Schoolreis 1L en 2L (terug rond 17.00u)
Binnenspeeltuin onthaalklas en 1ste kleuterklas
Ontmoetingsdag academie August De Boeck
Oudercontact lagere
Proclamatie 6L om 19.00u
Spelnamiddag leerlingenraad
Laatste schooldag - school uit om 11.50u

Met vriendelijke groet
Els De Saeger
directie GBS De Kiem Lombeek
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