Nieuwsbrief oktober 2018
Beste ouder(s),

Onze school neemt opnieuw deel aan het Oog voor Lekkers-project. Dankzij Europese en Vlaamse subsidies genieten wij van een financiële ondersteuning voor fruit en groenten. Via het project willen we leerlingen helpen om van fruit en groenten een dagelijkse gewoonte te maken. Op 11 oktober gaan we van start
met de bedeling van witte druiven. De volledige kalender van groenten en fruit vind je op de website van de
school http://lombeek.gbsdekiem.be/infodocumenten/

10 weken lang krijgt alle kinderen op donderdag of vrijdag een stuk fruit
Gemeentelijke
of groente. De juiste dag werd tijdens de infoavond per klas meegedeeld.
Basisschool de Kiem
Hiervoor moet u niet betalen!
Lombeek
Wie begin september inschreef voor Oog voor lekkers, krijgt voor 5 euro
Nieuwbaan
6
ook de volgende 20 weken fruit of groente.
1742 Sint-KatherinaDaarnaast willen we het eten van groenten en fruit, en het drinken van
water, stimuleren. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig.
Lombeek
Geef op woensdag een stuk fruit of groente (vers of gedroogd) of nootjes
Tel. 053/66 04 73
mee als tussendoortje. Geef op vrijdag enkel water mee in de drinkbus.
Let je er ook op dat fruit, groenten en andere tussendoortjes altijd in doosgbs_ternat@skynet.be
jes, en zonder verpakking, worden meegenomen naar school? Liefst water, maar ook andere dranken wordt steeds meegebracht in een drinkbus.
http://lombeek.gbsdekiem.be
Zo vermijden we dat de afvalberg te groot wordt.
Ouders spelen een belangrijke rol in het project! Moedig je kind aan om te
proeven van fruit of groenten. Geef ook op de andere dagen fruit of groenten mee naar school. Op www.oogvoorlekkers.be kan je veel tips vinden!
Als je nog vragen heeft, laat ze ons dan zeker weten.
Van 14 tot en met 21 oktober is het weer tijd voor de leukste week van het
jaar, de Week van het Bos. Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen,
opstaan en weer doorgaan: het thema voor dit jaar is … ravotten! Buiten
spelen en op avontuur gaan in de natuur maakt ons immers gezonder én
creatiever.
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Klas

Voormiddag 9:45 – 12:00

2A

Boswandeling

2B

Boswandeling

Woensdag 10 oktober

3e

Sportpakket B
1.
Speleo - segway
2.
Touwenparcours
3.
Bamboe-zipline

Donderdag 11 oktober

4e

Sportpakket B
1.
Speleo – segway
2.
Touwenparcours
3.
Bamboe-zipline

6e

Boswandeling

Dinsdag 2 oktober

Maandag 15 oktober

5e

Namiddag 12:45 – 15:00

Sportpakket B
1.
Speleo - segway
2.
Touwenparcours
3.
Bamboe-zipline

Het eerste leerjaar neemt niet deel aan de uitstappen georganiseerd door de gemeente,
maar gaat samen met het tweede leerjaar op 23 april 2019 naar het natuurdomein De Helix.
Het grootouderfeest komt eraan, op woensdag 24 oktober vieren we feest met de oma’s
en opa’s van onze kleuters. We maken een wandeling, geheel in het thema van herfst en
heksje Hekselien. Meer informatie en een uitnodiging voor de grootouders, krijg je via de
leerkracht.
Op 26 oktober ontvangen de leerlingen van de lagere hun eerste rapport. Tijdens het oudercontact voor
de lagere op 24 oktober wordt het rapport al ingekeken en besproken met de leerkracht. Je kind krijgt zijn of
haar rapport mee op de laatste dag voor de herfstvakantie. De uitnodigingsbrief voor het oudercontact lagere
vind je eerstdaags in de boekentas. Het oudercontact voor de kleuters vindt plaats op 21 november 2018.
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Alle leerkrachten beschikken sinds 1 september over een uniform e-mailadres, je kan hen bereiken als volgt voornaam.naam@gbsdekiem.be.
Bijvoorbeeld fabian.vanvaerenbergh@gbsdekiem.be of
steven.dewever@gbsdekiem.be.
Het secretariaat is bereikbaar op secretariaat.lombeek@gbsdekiem.be.
Els Raes,secretariaatsmedewerker, is ook rechtstreeks bereikbaar via
els.raes@gbsdekiem.be.
Opgelet! De directie behoudt het e-mailadres els.desaeger@ternat.be.

Op 1 oktober 2018 gingen de lerarenplatforms in het basisonderwijs van start.
Leerkrachten die via zo’n platform worden
tewerkgesteld, zijn dit schooljaar zeker
van een voltijdse baan. Zij zullen voor minstens 85 procent in vervanging van afwezige collega’s, voor de klas moeten staan.
Het overige deel van hun opdracht zullen
ze besteden aan pedagogische taken zoals co-teaching en projectuitwerking.
Wij werkten, samen met de andere basisscholen van de scholengemeenschap, een lerarenplatform uit en
stelden voor onze school Caroline De Wilde aan. Zij krijgt op dinsdag een lesopdracht in de tweede kleuterklas, en ondersteunt de leerkrachten op de andere dagen, indien zij geen vervangopdracht heeft in onze
school, of een andere school van de scholengemeenschap.
Er zijn voor de maand oktober geen aanvullingen op de jaarkalender. Let wel, op maandag 8 oktober hebben leerlingen en leerkrachten een vrije dag.
Tenslotte, een impressie van de scholenveldloop van 25 september jl.

Met vriendelijke groet
Els De Saeger
directie GBS De Kiem Lombeek

Pagina 3							

nieuwsbrief oktober 2018 - maandelijks

