Nieuwsbrief november 2017
Beste ouder(s),

In de maand november staat respect centraal. Internationaal is er
aandacht voor in de week van 6 tot 12 november 2017. Respect
heeft te maken met o.a. verdraagzaamheid, rekening houden met
elkaar, zorgzaamheid, eerbied en (zelf)vertrouwen. Dagdagelijks
gaan onze leerkrachten en leerlingen hierover in dialoog. Op onze
school vinden wij vertrouwen, openheid en respect belangrijk. Ook
in onze communicatie naar jullie, ouders, hanteren we deze waarden. Als ouder ben je op je beurt voorbeeld voor je kinderen. Daarom vragen wij aan ouders, leerlingen en leerkrachten om respect
te hebben voor de waarden van de school, voor elkaar en voor de
afspraken die gelden op school. Wie onderstaande vuistregels een
warm hart toedraagt, draagt bij tot een respectvolle school.

Gemeentelijke
Basisschool de Kiem
Lombeek
Nieuwbaan 6
1742 Sint-KatherinaLombeek
Tel. 053/66 04 73
gbs_ternat@skynet.be
http://lombeek.gbsdekiem.be

Enkele schooljaren geleden integreerden we co-teaching in onze zorgwerking. Ondertussen hebben we al heel wat expertise opgebouwd en is co-teaching een vaste waarde in onze school geworden.
Maar co-teaching, wat is dat dan? Zowel in de kleuterschool als in de lagere school hebben onze
leerlingen soms twee leerkrachten in de klas, of wordt de klas al eens gesplitst. Elke klas heeft
een eigen, vertrouwde klastitularis. Daarnaast
geeft in elke klas een zorgleerkracht een aantal uren per week mee les. Beide leerkrachten
zetten zich in om zo veel mogelijk leerlingen
de doelstellingen van de les te laten behalen.
Door het gebruik van twee leerkrachten kunnen andere werkvorming worden toegepast
in de klas, en kan er extra worden ingezet op
specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. De manier waarop en de frequentie hangt
af van de noden in de klas en gebeurt in overleg tussen beide leerkrachten. De leerkrachten
zelf kunnen ook informatie met elkaar uitwisselen en beroep doen op elkaars expertise. Kortom, co-
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teaching is een meerwaarde voor iedereen,
want … met twee weet en kan je altijd meer.
Meer weten over co-teaching?
Info kan je vinden via de links https://www.
klasse.be/88761/co-teaching-6-vormen/
en https://www.klasse.be/31383/kracht-coteaching-m%E2%80%91decreet/

Onze leerkrachten dienen uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte
zal de school een ouder of een contactpersoon proberen te bereiken. Indien
dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen
huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.
De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. De school
kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij die is voorgeschreven door
een arts én die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te
worden toegediend.
Je vindt op de website van de school, bij infodocumenten, een invulblad om aan de medicatie die
moet toegediend worden, te hechten. Medicatie wordt steeds in een zakje met het ingevulde blad
meegegeven. Indien het papier niet werd ingevuld of ontbreekt, kan de medicatie niet worden toegediend. Je kan dit papier ook op het secretariaat verkrijgen.
In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te
dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt dan naar een passende
oplossing gezocht.

Wanneer je kind door bijv. ziekte niet
kan meerijden met de bus, verwittig je
zo snel mogelijk de buschauffeur. Liefst
de avond voordien of voor 7u30 via het
telefoonnummer 0472 06 64 75. Dit nummer is het gemeenschappelijke nummer
voor de chauffeurs die met de schoolbus
Lombeek rijden. Het gsm-toestel verbonden aan dit nummer, blijft permanent in
de bus aanwezig. Dirk rijdt alle dagen
met de bus, behalve op woensdag. Dan
neemt Luc de bus een dagje over.
Wij stellen ook graag onze busbegeleider, Louis Willems en onze gemachtigd
opzichter, Maryline Quick, aan jullie voor. De gemeente ging met hen beiden een contract aan
om de veiligheid op de bus tijdens het leerlingenvervoer en aan de schoolpoort ’s morgens en
’s avonds, meer te garanderen.
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Elk kind heeft een tekening gemaakt voor ons goede doel, het restylen van
de speelweide. Je kreeg deze week info over de eigen webwinkel van je
kind. Met deze webwinkel is het verkopen van de artikelen met een eigen tekening en daarmee geld ophalen voor de school heel makkelijk. En nog leuk
en veilig ook! Voel je als ouder niet verplicht om aan te kopen, ook als je het
webwinkeltje gewoon ‘opent’ (door 3 uitnodigingen te sturen) heb je recht
op een gratis kaart met de tekening van je kind. Een maxi-poster met alle
tekeningen van kleuter en lager zal te bewonderen zijn op school. Bestellen
kan tot 26 november 2017.

Grootouderfeest:
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Belangrijke data van de maand november
Dinsdag 7 november 2017
Dinsdag 14 november 2017
Donderdag 16 november 2017
Vrijdag 17 november 2017
Maandag 20 november 2017

Dinsdag 21 november 2017
Dinsdag 28 november 2017
Donderdag 30 november 2017

Plotervoorstelling Licht 2de kleuterklas (geannuleerd, nieuwe
datum volgt later)
Plotervoorstelling Fluut voor 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
Oudercontact kleuters
Uitstap 3de en 4de leerjaar Speelgoedmuseum Brussel
Uitstap 6de leerjaar Suikerfabriek Tienen
Namiddag: Rollebolle Lennik 2de en 3de kleuterklas
Geen zwemmen voor 1ste, 2de en 3de leerjaar en groep 2 van
2de kleuterklas
Medisch onderzoek op school 3de leerjaar
BIB voor 1ste en 2de leerjaar
BIB voor 3de en 4de leerjaar
Alles met de Bal 3de en 4de leerjaar

Met vriendelijke groet
Els De Saeger
directie GBS De Kiem Lombeek
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