Nieuwsbrief maart 2018
Beste ouder(s),

Vlak voor de krokusvakantie sloten we de vriendenweek af met carnaval en workshops. In één van de workshops konden de leerlingen vriendschapsvlaggetjes knutselen met geheime boodschappen
erop. Het resultaat kan bewonderd worden in de gangen van de
lagere en via deze foto’s.

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

De leerlingenraad werkte een nieuwe actie uit, het meter- en peterschap tussen leerlingen van het lager onderwijs. De leerlingen van
de leerlingenraad stelden deze actie, door middel van een toneel,
voor aan hun medeleerlingen op dinsdag 27 februari op de grote
speelplaats. Nadien zochten de meters en peters van 4, 5 en 6 hun
leerlingen van 1, 2 en 3 door puzzelstukjes van blikken te combine-

ren. Een leuk initiatief dat de verstandhouding tussen leerlingen op
de speelplaats zeker zal verbeteren!
Bij de kleuters bestaat dit initiatief al enkele jaren. Daar zorgen de
kikkervriendjes van de derde kleuterklas voor hun muizenvriendjes van de onthaalklas, tijdens de speeltijden, maar ook bijvoorbeeld door hen te begeleiden van de refter naar de klas.
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Het kiemteam en het oudercomité nodigen jullie graag uit
op het jaarlijks Kiemetentje, vrijdag 9 en zaterdag 10 maart
2018 in de parochiezaal van de Dahlialaan. Vanaf 17.30 uur
kunnen jullie er terecht voor lekkere kippenbrochettes, vegetarische brochettes, minipensjes, diverse sausen, een onbeperkt groentebuffet en dessert. Met onze vernieuwde formule
hopen we jullie graag te verwelkomen op vrijdag of zaterdag.
Jullie aanwezigheid op het etentje is een grote steun voor de
school. Alvast bedankt en tot volgend weekend.
Op 19 maart gaan de vrije inschrijvingen van start. Tot en met 14
maart is er voorrang voor broers en zussen. Op 15 en 16 maart is er
voorrang voor kinderen van personeel. Voor het totaal van alle kleuterklassen zijn er 29 plaatsen, waarvan 24 voor de onthaalklas (geboortejaar 2016). Uit de inschrijvingen van vorige jaren leren we dat
dit aantal ruim voldoende is. Je kan inschrijven op voorgestelde data, of bellen voor een afspraak
op het nummer 053 66 04 73 of mailen naar gbs_ternat@skynet.be
Tijdens de personeelsvergadering van januari 2018 werkten we enkele doelen uit bij het leergebied techniek. Zo werd o.a. de idee geopperd om op
vrijdag een halve dag te reserveren voor techniekworkshops. Met de kinderen van de lagere gaan we aan de slag op vrijdag 30 maart, de kleuters
komen een weekje vroeger aan de beurt, op vrijdag 23 maart. We laten dus
zowel kleuters als lagereschoolkinderen proeven van een aantal workshops
techniek.
Starten doen we vanaf ’s morgens, met voor de lagere workshops van ongeveer 50 minuten en voor de kleuters workshops van een kwartier. We werken
met een doorschuifsysteem en ronden af voor de middag. Het aantal deelnemers aan één workshop is beperkt tot een 10-tal kinderen. Bij de kleuters bieden we dus een 8-tal
workshops aan, voor de lagere een 14-tal. Kinderen van de lagere kunnen zelf een keuze maken
aan welke workshops ze willen deelnemen.
We doen ook een warme oproep naar ouders of grootouders die op 30 maart een techniekworkshop willen leiden voor kinderen van de lagere school. Hiervoor kan je mailen naar gbs_ternat@
skynet.be, met de workshop die je wil organiseren, en het materiaal en de locatie die je hiervoor
nodig hebt. Hou er wel rekening mee dat ons budget beperkt is.
Om een idee te geven wat zo’n techniekworkshop kan inhouden, toepassingen techniek kunnen
bijvoorbeeld zijn:
- de werking van de fietsdynamo, windmolen, knijpkat, stroomkringen
- het vervoeren van informatie via telefoon, computer, alarminstallatie, fietsbel
- huizen, torens en bruggen bouwen, vliegers vouwen, een trui breien
- voertuigen, beweegbare constructies (wielen, katrollen, tandwielen, hefbomen) construeren
- voedselbereidingen, haargel, badschuim, limonade … maken
Als je twijfelt of de activiteit die je wil aanbieden, onder ‘techniek’ valt, kan je ook terecht op bovenstaand e-mailadres. Wij duimen alvast dat onze eerste techniekdagen in de smaak vallen en op
jullie steun en bijdrage kunnen rekenen.
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We sluiten deze nieuwsbrief, zoals jullie van ons gewoon zijn, af met enkele sfeerfoto’s. Ditmaal
van de meerdaagse uitstap van het eerste en het tweede leerjaar naar Kemmel.
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Tijdens de week van de vrijwilliger willen we iedereen graag bedanken voor de fantastische
inzet en het engagement dat jullie opnemen voor onze school. Bedankt!

Belangrijke data van de maand maart
Vrijdag 2 maart 2018
Dinsdag 6 maart 2018
Donderdag 8 maart 2018
Vrijdag 9 maart 2018
Vrijdag 9 en zaterdag &10 maart 2018
Maandag 12 maart 2018
Woensdag 14 maart 2018
Donderdag 15 maart 2018
Maandag 19 maart 2018
Dinsdag 20 maart 2018
Donderdag 29 maart 2018

Rapport
Plotervoorstelling onthaalklas en eerste kleuterklas:
Nocturama
Oudercontact op vraag (zie brief oudercontact)
Medisch onderzoek op school, eerste kleuterklas
Kiemetentje
Medisch onderzoek tweede kleuterklas te Denderleeuw
(groep 1)
Pedagogische studiedag – vrij voor de leerlingen
Bezoek chocoladefabriek eerste leerjaar
Medisch onderzoek tweede kleuterklas te Denderleeuw
(groep 2)
BIB-bezoek voor derde en vierde leerjaar
Plotervoorstelling vijfde en zesde leerjaar: Invited

Met vriendelijke groet
Els De Saeger
directie GBS De Kiem Lombeek
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