Nieuwsbrief december 2017
Beste ouder(s),

Met de nieuwsbrief van december brengen we je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes van
dit jaar, en willen we jullie alvast het beste wensen voor het komende jaar.

We wensen jullie voor 2018
Een open blik op de toekomst
De moed om wat je niet fijn vindt, te veranderen
en het geduld om samen aan de weg te timmeren
Prettige feesten
Vanwege het Kiemteam
Op 6 december verwachten wij hoog bezoek, Sinterklaas en enkele zwarte pieten komen namelijk langs. Maar … feestpiet is vorige
nacht met zijn favoriete muts blijven hangen aan het poortje van de
speelweide. Zijn muts is gescheurd en hij loopt nu hele tijd te zeuren. De Sint heeft de hulp nodig van de kleuters en de kinderen van
het eerste, tweede en derde leerjaar om een nieuwe muts te knutselen. Zij krijgen in ruil dan ook allemaal warme chocomelk, speculaas
en cadeautjes voor de klas. Onze leerlingen van het vierde, vijfde en
zesde leerjaar worden door de sint op dinsdagnamiddag 5 december getrakteerd op een film in Cinema Central te Ninove.

Onze voorleesweek
werd enorm gesmaakt door de kinderen. Dank aan alle
ouders die onze leerlingen trakteerden op
een mooi leesboek of
leuk prentenboek en
graag tot de volgende keer.
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OPROEP: Wie thuis of bij de buren, bij de
grootouders of bij vrienden en kennissen
lege batterijen vindt, mag die inleveren op
onze school. Onze groene batterijenton wil
heel graag snel gevuld worden.

De kleuters konden genieten van een poppenspel naar aanleiding van de komst van Sint en Piet.
Samen met Zwarte Piet zagen ze wat voor deugenieterij, zoals koekjes opeten en met het speelgoed voor de brave kindjes spelen, Hulppiet allemaal uithaalde. De kleuters leerden Hulppiet wat je
mag en niet mag wanneer je een goede Zwarte Piet wil worden.

Eind oktober werd onze nieuwe leerlingenraad verkozen. U hebt misschien met hen al kennis
gemaakt tijdens hun soepverkoop ten voordele van Welzijnszorg. Ondertussen zijn ze reeds
volop hun volgende acties aan het plannen. Meer nieuws volgt. Graag stellen wij de leerlingenraad aan u voor...

Boven van links naar rechts:
Lore, Houda, Chloé, Bente
Onder van links naar rechts:
Mauro, Amber, Phil
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Eind oktober werd er in Ternat een ‘Inleefweek
Armoede’ georganiseerd.
Dat wouden de pas verkozen leden van de leerlingenraad in de verf zetten met een ‘soepactie’
tijdens de ouderavond voor de lagere school, op 26
oktober.
Heel wat tasjes hartverwarmende pompoensoep
werden er verkocht t.v.v. Welzijnszorg. De mooie
opbrengst van (bijna) 100 euro is uiteraard niet ‘wereldschokkend’, maar alle kleintjes maken natuurlijk
een groot...
Bedankt soepdrinkers!
Nieuwsbrief van de ouderraad
Wie zijn wij? De ouderraad, dat zijn Liene Benoit, voorzitter en mama van Julie, tweede leerjaar,
Ilse Eeckhaut, secretaris en mama van Thomas, tweede kleuterklas en André De Nil, papa van
Daan, 5de leerjaar. Liene en Ilse vertegenwoordigen ook de ouderraad in de schoolraad.
Wat doen wij? Nadenken over, en voorstellen formuleren voor een goede organisatie van het onderwijs in de school. De ouderraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op
eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alle thema’s waarover de schoolraad bevoegdheid
heeft. De ouderraad houdt alle ouders op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten. De ouderraad wordt samengesteld voor 4 jaar.
Wat willen wij? Via deze weg willen we jullie, ouders, graag op de hoogte houden van wat er besproken wordt op de vergaderingen van de ouderraad. Volgende punten werden besproken tijdens
de vergadering van mei 2017 en oktober 2017:
1. Organisatorisch en informatief
a. Jaarkalender verlof en vrije dagen schooljaar 2017-2018
b. Gebruik van de infoborden aan de school om bijvoorbeeld de bus begeleider, de ouder- en schoolraad, de leerlingenraad, … kenbaar te maken
c. Overzicht van geplande projecten en experimenten voor het schooljaar 2017-2018
2. Schoolbeleid
a. Te laat komen: kinderen worden niet aangesproken, wel ouders.
b. Bespreking en opvolging nieuwe Europese verordening over gegevensbescherming,
vervangt de privacywet vanaf 26/05/2018.
c. Bespreking inspectieverslag mei 2017
3. Veiligheidsbeleid:
a. Asbestinventaris wordt besproken
b. Verkeersveiligheid schoolomgeving: stand van zaken
c. Infrastructuurwerken: plannen en stand van zaken
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4. Oproep nieuwe leden
Op het oudercomité werd de ouderraad voorgesteld en een oproep gedaan naar bijkomende
leden en werden flyers uitgedeeld. Bij deze nogmaals de vraag of er nog ouders geïnteresseerd zijn om aan te sluiten en mee te helpen nadenken over een goede organisatie van het
onderwijs in onze school.
Wie over deze punten meer informatie wenst, of zich kandidaat wil stellen voor de ouderraad kan
dit via het emailadres: ouderraad.lombeek@gbsdekiem.be of door iemand van ons persoonlijk
aan te spreken. Ook het aanbrengen van punten die jullie willen laten bespreken, kan via deze weg.
Met vriendelijke groeten van jullie ouderraad en prettige feesten!

Belangrijke data van de maand december
Maandag 4 december 2017
Dinsdag 5 december 2017
Woensdag 6 december 2017
Maandag 11 december 2017
Dinsdag 12 december 2017
Vrijdag 15 december 2017
Maandag 18 december 2017
Dinsdag 19 december 2017
Vrijdag 22 december 2017
Kerstvakantie

Plotervoorstelling VU 3de en 4de leerjaar
voormiddag: bibbezoek 5de en 6de leerjaar
Namiddag: film voor 4, 5 en 6
De sint komt langs!
Hopsakee onthaalklas en eerste kleuterklas
voormiddag: bibbezoek 1ste en 2de leerjaar
Medisch onderzoek Denderleeuw 5de leerjaar
Plotervoorstelling Amen en uit 3de kleuterkla
BIB voor 3de en 4de leerjaar
Rapport en afsluiten van het jaar
van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7
januari 2018

Met vriendelijke groet
Els De Saeger
directie GBS De Kiem Lombeek
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