Nieuwsbrief april - mei 2018
Beste ouder(s),

Het derde en laatste trimester van dit schooljaar is alweer van start
gegaan. Maar enkele maanden meer en dan maken we plaats voor
de grote vakantie. Maar er wachten ons nog heel wat leuke activiteiten voor we daarvan beginnen te dromen. Wat we in de komende
maanden april en mei op
de planning hebben staan,
kan je hieronder lezen,
samen met een terugblik
in beelden op enkele fijne,
voorbije momenten.

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

Zoals elk jaar organiseren http://lombeek.gbsdekiem.be
wij voor de leerlingen van
het lagere ijsschaatsen
te Liedekerke. Bewegen met rollend en glijdend materiaal komt aan
bod in het leerplan bewegingsopvoeding. Deze activiteiten worden
dus elk jaar georganiseerd.
Het schaatsen voor het 1e, 2e en 4e leerjaar vindt plaats op dinsdag
17 april, en voor het 3e, 5e en 6e leerjaar op donderdag 19 april.
Geef je kind handschoenen en een paar lange kousen mee. De
kostprijs bedraagt 3 euro. Dit wordt betaald via de schoolrekening.
Het is bijna zover … Op 23 april 2018
vertrekken onze vijfde- en zesdejaars op
zeeklassen. Zij verblijven in de Zeekameel te Lombardsijde tot vrijdag 27 april.
Hun avonturen kan je meevolgen via de
facebookgroep ‘de kiempjes’.

Hou er rekening mee dat de bus
niet rijdt voor het leerlingen-vervoer
op 23 en 27 april ’s avonds.
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De gemeente organiseert op 9 mei 2018 opnieuw “het grote fietsexamen” voor alle leerlingen van
het 6de leerjaar. De leerlingen worden die dag verwacht met aangepaste kledij en een correct uitgeruste fiets. Het examen zelf wordt afgenomen in samenwerking met de lokale politie.
Het fietsexamen is een praktijktest in het echte verkeer. Kinderen van het 6e leerjaar fietsen een
parcours langs een uitgestippelde route. Terwijl de leerlingen de route afleggen, wordt gecontroleerd of ze de minimale basisvaardigheden om veilig en zelfstandig te fietsen, beheersen. De vijf
basisvaardigheden zijn:
1.

Rechts op de rijbaan fietsen

2.

Rechts afslaan

3.

Links afslaan (zonder voorsorteren)

4.

Langs een hindernis fietsen

5.

Voorrang verlenen

De dag van het examen zijn er uiteraard helpers nodig om de
controleposten op het parcours te bemannen. Daarom hierbij
een oproep naar ouders of grootouders met de vraag om een
handje toe te steken op de dag van het fietsexamen. Wanneer
de leerkracht zich bezighoudt met zijn of haar leerlingen, kan de
verkeersouder instaan voor een aantal logistieke en ondersteunende taken: signalisatie plaatsen, materiaal bedelen, controleposten op het parcours bemannen, enzovoort.
Ter voorbereiding van het fietsexamen voorziet de gemeente,
samen met Groep Intro, een controle van alle fietsen, die zal
gebeuren vlak voor het examen. Een veilige fiets is immers
een basisvoorwaarde om te kunnen deelnemen. In eerste instantie: goed werkende remmen, de juiste bandenspanning,
de correcte hoogte van het zadel en het stuur. Daarnaast zijn
er nog de fietsbel, de reflectoren, de kettingspanning en de
fietsverlichting. De route van het examen zal ook op voorhand
bekend gemaakt worden. Hierdoor krijgt iedereen de kans om
met de kinderen voldoende te oefenen en de moeilijke punten
te bespreken.
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De plannen om de groenruimte achter de schoolgebouwen om te toveren tot een echte speelweide
en educatieve tuin, krijgen langzamerhand vorm.
De milieuwerkgroep en de milieudienst van de gemeente sloegen de handen in elkaar en zorgden
alvast voor een opknapbeurt.
We maken plannen op van onze droomtuin, en bespreken die met ouders en kinderen.
We maken ook werk van een subsidiedossier voor de aanleg van de tuin en aanplanting van groen.
We merken dat meer en meer ouders afspraken (moeten) plannen bij een arts of tandarts tijdens de lesuren. We hebben er alle
begrip voor dat niet alle afspraken na de schooluren kunnen.
Het is echter belangrijk voor onze leerlingen dat zij zo min mogelijk lessen missen, en voor het vlotte verloop in de klas, ook
aangenaam voor leerkrachten dat inhaallessen voor afwezige
leerlingen tot een minimum worden beperkt. We vragen dan ook
om erop te letten dat deze afspraken buiten de lesuren worden
gepland, en slechts bij uitzondering en indien echt niet anders
mogelijk, tijdens de lesuren plaatsvinden. Beste ouders, we weten zeker dat jullie bij het maken van
een afspraak met de arts, tandarts of specialist al rekening hielden met deze opmerking, we durven
jullie dan ook vragen om bij een volgende afspraak bovenstaande met de arts, … te bespreken.
Waarvoor onze dank.
Sfeerbeelden van kleuters naar Kapelleveld
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techniekworkshops kleuters en lagere
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poppenkast kleuters

Belangrijke data van de maand april - mei 2018
Maandag 16 april 2018

plotervoorstelling Stekeblind 2de kleuterklas

Dinsdag 17 april 2018
schaatsen 1ste, 2de en 4de leerjaar
Donderdag 19 april 2018
schaatsen 3de, 5de en 6de leerjaar
Van maandag 23 april tot vrijdag 27 april zeeklassen voor 5de en 6de leerjaar
2018
Dinsdag 1 mei 2018
dag van de arbeid – verlofdag
Donderdag 3 mei 201
Vrijdag 4 mei 2018
Zaterdag 5 mei 2018
Dinsdag 8 mei 2018
Donderdag 10 mei 2018
Vrijdag 11 mei 2018
Maandag 14 mei 2018
Vrijdag 18 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Donderdag 24 mei 2018
Zondag 27 mei 2018
Dinsdag 29 mei 2018

uitstap 2de kleuterklas Direboe
schoolbezoek Don Bosco Groot-Bijgaarden
6de leerjaar
SCHOOLFOTOGRAAF
Vormsel
plotervoorstelling Bizar 3de kleuterklas
hemelvaartdag – verlofdag
brugdag – verlofdag
plotervoorstelling Kasteel onthaalklas en 1ste kleuterklas
rapport 4
pinkstermaandag – verlofdag
stem-dag te KTA Liedekerke voor 5de en 6de leerjaar
plotervoorstelling Licht 2de kleuterklas
eerste communie
schoolbezoek Don Bosco Halle 6de leerjaar

Met vriendelijke groet
Els De Saeger
directie GBS De Kiem Lombeek
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