Nieuwsbrief juni 2018
Beste ouder(s),

Vorig weekend vond ons jaarlijkse schoolfeest plaats. Wij kozen dit jaar voor het thema ‘blikvangers’, waarbij een tweehonderdtal kinderen met dans en muziek indruk maakten op familie en vrienden. Van de kleuters tot de kinderen
van het zesde leerjaar, iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om
er een hartverwarmend schoolfeest van te
maken. Bij het oudercomité en helpers kon
je terecht voor een smakelijke hamburger

met groenten. En ook de couscous werd gesmaakt. Hartelijk
dank aan alle helpende handen voor de inzet en steun!
Aan alle ouders, grootouders,
familie en vrienden een welgemeende dankjewel voor je
aanwezigheid en enthousiasme.
Nagenieten kan met deze
sfeerbeelden … meer foto’s
vind je via de gesloten facebookgroep ‘de kiempjes’.
Ben je als ouder nog geen lid
van deze groep, dan kan je
een aanvraag doen via facebook om lid te worden.

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

Juni is de maand van de schoolreizen. Hierdoor zal de bus ’s avonds niet rijden
op volgende dagen: vrijdag 15 juni, donderdag 21 juni, vrijdag 22 juni, maandag 25 juni en dinsdag 26 juni. Kinderen die met de bus meerijden, krijgen hierover nog apart bericht. Kan je je kind na schooltijd niet komen afhalen? Geen
probleem, je kind kan vanaf 16 uur tot 19 uur terecht in de naschoolse opvang
’t Maantje, naast de school.
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Op vrijdag 29 juni 2018, de laatste schooldag, is de school voor de leerlingen uit om 11.50 uur. De
bus rijdt dan ’s middags. Het maantje voorziet opvang. In de namiddag is er voor de leerkrachten
nog een personeelsvergadering voorzien.
Alle leerlingen volgen in juni, ter kennismaking, een les of activiteit bij hun nieuwe juf of meester.
Leerkrachten houden deze maand ook overgangsgesprekken en klassenraden om de overgang
naar volgend schooljaar voor je kind vlot te laten verlopen. Derde kleuterklas en eerste leerjaar
voorzien samen activiteiten met het oog op de overstap naar de lagere.
De maand juni betekent ook dat het einde van het schooljaar in zicht is. Traditiegetrouw vieren we
dat met ons kleuterproclamatie en proclamatie voor het zesde leerjaar.
We zwaaien onze kleuters van de derde kleuterklas uit op vrijdag 22
juni om 14 uur. Ouders van harte welkom!
Van onze zesdejaars nemen we afscheid op donderdag 28
juni tijdens de plechtige proclamatie waarbij de burgemeester of de schepen van onderwijs hen het getuigschrift van de lagere school zal overhandigen.
Ouders van zesdeklassers ontvangen hiervoor nog een
persoonlijke uitnodiging.
Oudercontacten voor de kleuters vinden plaats op woensdag 20 juni. Het laatste oudercontact voor
de lagere school is voorzien op woensdag 27 juni 2018. Het laatste rapport wordt meegegeven op
vrijdag 29 juni.
De warme maaltijden en soep lopen nog tot en met donderdag 28 juni 2018.
Eind juni ontvang je van ons nog een nieuwsbrief met alle weetjes, nieuwigheden, kalender, organisatie van de klassen, … voor volgend schooljaar.
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Belangrijke data van de maand juni 2018
Maandag 4 juni 2018

Facultatieve verlofdag

Dinsdag 5 juni 2018

Gemeentelijke preventiedag voor de 6de jaars
BIB voor 3 en 4
Schoolreis 2de en 3de kleuterklas
Schoolreis 1ste kleuterklas
BIB voor 5 en 6
OVSG-toetsen 6de jaars
Schoolreis onthaalklas
Oudercontacten kleuters
Sportdag lagere
Schoolreis 5de en 6de leerjaar
Kleuterproclamatie om 14 uur
Schoolreis 3de en 4de leerjaar

Donderdag 7 juni 2018
Vrijdag 8 juni 2018
Dinsdag 12 juni 2018
Maandag 18 juni tot
woensdag 20 juni 2018
Donderdag 21 juni 2018
Vrijdag 22 juni 2018
Maandag 25 juni 2018
Dinsdag 26 juni 2018
Woensdag 27 juni 2018

Donderdag 28 juni 2018
Vrijdag 29 juni 2018

Schoolreis 1ste en 2de leerjaar
Sportdag kleuters
bezoek muziekacademie 3de kleuterklas, 1ste en 2de
leerjaar
Oudercontacten lagere
Proclamatie 6de leerjaar
Rapport
Lessen stoppen om 11.50 uur

Met vriendelijke groet
Els De Saeger
directie GBS De Kiem Lombeek
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