Nieuwsbrief eind juni 2018
Beste ouder(s),

We gingen van start met een open blik, onze rit doorheen het
schooljaar bracht heel wat blikvangers. We werpen nog een terugblik
op een fijn schooljaar en wensen jullie allen een toffe vakantie.
We zien jullie graag terug op 3 september 2018 en bedanken jullie
voor het vertrouwen in onze school!
In deze laatste week van het schooljaar krijg je van ons nog een finale nieuwsbrief. Zoals altijd is
het einde er sneller dan verwacht. Donderdag 28 juni nemen we afscheid van onze zesdejaars.
Op 29 juni om 11.50 uur zwaaien wij al onze leerlingen uit. We zien hen graag terug in het nieuwe
schooljaar.
Met deze nieuwsbrief blikken we nog even terug op wat voorbij is, en
geven we jullie graag al de beschikbare informatie over het komende
schooljaar 2018-2019.
Kwaliteitsvol onderwijs wordt elke dag
in de klas, op school en binnen de
schoolomgeving gecreëerd. Ons respect en dank gaat daarom uit naar iedereen die daar een bijdrage
aan leverde. We wensen ouders, leerlingen, leerkrachten en personeel een ontspannende vakantie en vanaf september zijn we weer
op post met een eerste nieuwsbrief.

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

Vrijdag 22 juni namen
secretariaat.lombeek@
onze kleuters van de
gbsdekiem.be
derde kleuterklas afscheid van de kleuter- http://lombeek.gbsdekiem.be
school. Ook juffen en
meesters, mama’s en
papa’s pinkten een traantje weg. We zijn trots op
onze oudste kleuters en
op wat ze al bereikt hebben. We wensen hen
veel succes in het eerste leerjaar en op de grote speelplaats.
De gemeente Ternat is het schoolbestuur voor de gemeentelijke
basisscholen in Ternat. Van het departement onderwijs ontvangt de
school werkingsmiddelen, maar ook het schoolbestuur doet een financiële inspanning voor de school. Ook volgend schooljaar investeren zij extra middelen in klassplitsing, zorg en co-teaching.
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In de kleuterklassen zal juf Fien van de onthaalklas elke voormiddag hulp krijgen van juf Ellen, de
kinderverzorgster. Daarnaast neemt juf Els 4 dagen in de week de taak van zorgjuf op en ondersteunt zij de kleuters en leerkrachten in de kleuterklassen. Eind augustus krijg je van ons nog bericht over wie samen met juf Nicole de juf of meester wordt in de eerste kleuterklas, ter vervanging
van juf Els.
In de lagere school ondersteunen meester Steven en meester Fabian elke klas tijdens een aantal
lessen, afhankelijk van de noden. Daarnaast zetten we dit jaar in op het leergebied techniek. Meester Steven wordt hiervoor extra klasvrij gemaakt. Volgend schooljaar wordt het tweede leerjaar gesplitst. De leerlingen van juf Miranda gaan door naar juf Gina. Zij worden het tweede leerjaar a. De
leerlingen van juf Annelien mogen nog een jaartje bij hun juf blijven, zij worden het tweede leerjaar
b. Ook in het tweede leerjaar zullen de leerkrachten voor sommige lessen wisselen van klas, maar
daarom niet noodzakelijk op dezelfde manier en voor dezelfde leergebieden als dit schooljaar. Zo
kunnen de kinderen en de leerkracht een waardevolle continuïteit opbouwen en wordt tegelijkertijd
tegemoet gekomen aan de behoefte tot afwisseling.
In de nieuwe infobrochure vind je een overzicht van alle leerkrachten en klassen.
Het nieuwe schoolreglement, de aangepaste infobrochure en afsprakennota 2018-2019 zijn vanaf 27 juni 2018 beschikbaar op de website
van de school. Begin september zal je gevraagd worden deze documenten te onderschrijven.
Eind augustus organiseren we onze infoavond. Voor zowel de kleuterklassen als voor de lagere school vindt de infoavond plaats op 30 augustus 2018. We starten om
19 uur. De klastitularis geeft je meer uitleg over de klaswerking, algemene afspraken en de leerinhouden van de nieuwe kleuterklas of het nieuwe leerjaar. Daarnaast wordt ook het schoolteam
voorgesteld en krijg je meer info over de nieuwigheden van het komende schooljaar.
De directie en het secretariaat zijn nog bereikbaar tot en met 5 juli 2018. We zijn er terug
vanaf 20 augustus 2018.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind je de vakanties en vrije dagen van het volgende schooljaar.
Begin september ontvang je van ons een kalender met een jaaroverzicht van alle gekende uitstappen, plotervoorstellingen, schoolreizen, vrije dagen, oudercontacten, … Zo kan je in één oogopslag
de data waarop activiteiten werden gepland, raadplegen. Je kan de planner verder personaliseren
door er bijv. ook turn- en zwemlessen op aan te duiden.
Let op, door het nieuwe zwemrooster zwemmen alle klassen, van 2de
kleuterklas tot en met het zesde leerjaar, om de 14 dagen op maandag
in de even weken (=week 2). Op 17 september starten de zwemlessen!
We sluiten deze nieuwsbrief af met enkele reflecties op de schoolreizen.
Met vriendelijke groet
Els De Saeger
directie GBS De Kiem Lombeek
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Vakanties en vrije dagen van de gemeentelijke basisschool De Kiem Lombeek voor het
schooljaar 2018-2019
Hervatting van de lessen
Maandag 3 september 2018
Vrije dagen van het eerste trimester
woensdag 19 september 2018 (pedagogische studiedag)
maandag 8 oktober 2018 (facultatieve verlofdag)
van maandag 29 oktober 2018 t.e.m. zondag 4 november 2018 (herfstvakantie)
van maandag 24 december 2018 t.e.m. zondag 6 januari 2019 (kerstvakantie)
Vrije dagen van het tweede trimester
woensdag 30 januari 2019 (pedagogische studiedag)
vrijdag 15 februari 2018 (facultatieve verlofdag)
van maandag 4 maart 2019 t.e.m. zondag 10 maart 2019 (krokusvakantie)
woensdag 27 maart 2019 (pedagogische studiedag)
van maandag 8 april 2019 t.e.m. maandag 22 april 2019 (paasvakantie)
Vrije dagen van het derde trimester
woensdag 1 mei 2019 (dag van de Arbeid)
donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag)
vrijdag 31 mei 2019 (brugdag)
maandag 10 juni 2019 (pinkstermaandag)
De lessen worden beëindigd op vrijdag 28 juni 2019 om 11.50 uur. De lessen in de namiddag worden geschorst.
De meerdaagse uitstappen voor het schooljaar 2018-2019 zullen plaatsvinden op volgende
data
• Bosklassen vijfde en zesde leerjaar te Durbuy, La Petite Merveille, van 1 april tot 5 april
2019
•

Openluchtklassen derde en vierde leerjaar te Bokrijk, De Roerdomp, van 8 mei tot 10 mei
2019

Begin september ontvang je van ons een planner met alle gekende uitstappen, plotervoorstellingen, schoolreizen, vrije dagen, oudercontacten, …
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