Nieuwsbrief februari 2018
Beste ouder(s),

De nationale veiligheidsraad besliste op 22 januari 2018 om het dreigingsniveau in ons land
te laten zakken van niveau 3, ernstig, naar niveau 2,
gemiddeld. In stations en op een aantal andere
plaatsen blijft niveau 3 behouden.
Dat is natuurlijk goed nieuws. Toch blijven ook bij
een daling van het dreigingsniveau risico’s bestaan,
waarschuwt OCAD. Daarom vraagt Onderwijsminister Hilde Crevits om op school waakzaam te blijven.
Zo houden we een register bij van alle personen
die een sleutel van de schoolpoorten en toegangsdeuren in hun bezit hebben. We zijn ook alert voor personen die niet thuishoren op school en
zorgen ervoor dat niet iedereen tijdens de dag zomaar kan binnen- en buitenwandelen, door
onze poorten nog steeds gesloten te houden.

Gemeentelijke
Basisschool de Kiem
Lombeek
Nieuwbaan 6
1742 Sint-KatherinaLombeek
Tel. 053/66 04 73
Op vrijdag 9 februari vieren wij CARNAVAL in en rond de school!
gbs_ternat@skynet.be
Wij starten de dag rond 9 uur met een optocht in de straten rond de
school. Je kan ons bewonderen in de Nieuwbaan (vanaf de school http://lombeek.gbsdekiem.be
richting Liedekerke), Tulpenstraat, Affligemstraat, Bosstraat, Nieuwbaan. De stoet eindigt aan de school omstreeks 10 uur. We verwachten onze kleuters en leerlingen van 3, 4, 5 en 6 ’s morgens
in verkleedkledij op school. Geef een seintje aan de juf of meester
mocht dat niet haalbaar zijn. Ouders, grootouders, buurtbewoners,
… zijn van harte welkom op
het parcours van de stoet om
te kijken en te genieten.
Onze
kinderen
brengen
GEEN pistolen, zwaarden of
andere ‘wapens’ mee. Confetti en spuitbussen laten we
ook thuis, maar serpentines
of slingers mogen wel worden
meegenomen en gebruikt
worden tijdens de stoet.
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Na de optocht vieren de kleuters verder in hun klasje. In de lagere school bieden we de kinderen
een vijftal workshops aan, in het jaarthema ‘open blik’.
In de namiddag worden alle kleuters, en de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar getrakteerd
door het oudercomité op een hotdog of twee.
Tijdens de vriendenweek, van 2 tot en met 9 februari 2018, zetten we extra in op sociale vaardigheden. De kleuters spelen vriendschapsspelletjes,
we integreren het stippenlied in onze werking, leerkrachten en leerlingen verspreiden vriendschapsboodschappen en in de lagere wordt geknutseld
binnen het vriendschapsthema.

Op zaterdag 24 februari, van 10.30 uur tot 12 uur, nodigen we graag kindjes van het geboortejaar
2016 uit op onze openklasdag, om samen met hun ouders een kijkje te komen nemen in onze
school. Ouders krijgen ook een uitgebreide toelichting over de werking van de onthaalklas, je peuter
kan ondertussen op ontdekking gaan in de klas. Kinderen met broers en/of zussen bij ons op school
kunnen inschrijven vanaf 1 maart 2018, de vrije inschrijvingen starten op 19 maart 2018.

Woensdag 7 februari is het zover. Het eerste en tweede leerjaar vertrekt dan richting Kemmel. De
begeleidende leerkrachten houden ouders zo veel mogelijk op de hoogte van de avonturen in en
rond Kemmel, via de facebookgroep De
Kiempjes. Ben je nog geen lid van deze
groep, dan kan je, als je ouder bent van
een kind bij ons op school, via facebook
vragen om lid te worden.
De leerkrachten staan in Kemmel 24/24
uur paraat voor de kinderen en kunnen via
telefoon of sociale media geen individuele vragen beantwoorden. Ouders kunnen bij noodgevallen,
of voor persoonlijke berichten, contact opnemen met de directie op één van volgende nummers
053/66 04 73 of 0473/81 08 52.
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De gemeente plant, naar aanleiding van de bevraging bij ouders en
overleg met de provincie, een proefopstelling om de verkeersituatie rondom de school te verbeteren. De dienst mobiliteit van de
gemeente zal ouders en buurt op de hoogte brengen van wat die
proefopstelling inhoudt en wanneer die van start gaat. Vragen kan je
steeds stellen op mobiliteit@ternat.be.

Belangrijke data van de maand februari

Dinsdag 6 februari 2018
Woensdag 7 februari 2018

Plotervoorstelling Dolfje Weerwolfje 1ste en 2de leerjaar
vanaf 8.15 uur: bagage afgeven voor Kemmel
Om 8.40 uur: vertrek Kemmel 1ste en 2de leerjaar
Vrijdag 9 februari 2018
Rond 16 uur: terugkomst 1ste en 2de leerjaar
Carnaval op school (kleuters en 3, 4, 5 en 6)
Van 9 tot 10 uur: carnavalstoet
Van maandag 12 tot en met zondag 18 Krokusvakantie
februari 2018
Dinsdag 20 februari 2018
Plotervoorstelling Graffalo 2de kleuterklas
Maandag 26 februari 2018
Filmvoorstelling Ploter Eagle Huntress 5de en 6de leerjaar
Dinsdag 27 februari 2018
Bibbezoek 1ste en 2de leerjaar

Met vriendelijke groet
Els De Saeger
directie GBS De Kiem Lombeek
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