Nieuwsbrief december 2018
Beste ouder(s),

Beste ouder(s)
De magische maand december komt eraan. Met deze laatste nieuwsbrief van het jaar brengen we je graag
op de hoogte van de nieuwtjes van december, een terugblik op november, en willen we jullie alvast het beste
wensen voor het komende jaar.

mige wensen
Op 5 december verwachten wij hoog bezoek, Sinterklaas komt langs, in het gezelschap van twee pieten.
Beide pieten gaan onze uitdaging aan en zullen sporten tegen de kleuters
en leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar. in ruil voor het vele
Gemeentelijke
sporten krijgen ze dan ook allemaal warme chocomelk, speculaas, mandarijntjes en cadeauBasisschool de Kiem
tjes voor de klas.
Lombeek
Uitzonderlijk zal er
Nieuwbaan 6
door het bezoek
1742 Sint-Katherinavan de Sint die
Lombeek
woensdag 5 december niet alleen
Tel. 053/66 04 73
fruit gegeten worden. Daar gaat de
gbs_ternat@skynet.be
woensdag fruitdag
zal je wel denken …
maar niet getreurd, http://lombeek.gbsdekiem.be
op donderdag en
vrijdag krijgen alle
kinderen via ‘oog
voor lekkers’ een
mandarijntje.
Je
kan je kind dus op
die twee dagen een tussendoortje minder meegeven. Zo maken we die
‘gemiste’ fruitdag dubbel en dik goed.
Onze leerlingen van het vierde, vijfde en
zesde leerjaar worden door de Sint op
dinsdagnamiddag 4 december getrakteerd
op de film ‘De Grinch’ in Cinema Central te
Ninove.
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In de weken voor de herfstvakantie hebben de leerlingen van het vijfde leerjaar gewerkt aan hun project
‘op school’. Tijdens dit project hebben de leerlingen de school opgemeten, een plattegrond getekend, een
maquette gebouwd en verkeerslichten geprogrammeerd. Op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie volgde
dan de voorstelling van de maquette voor de klassen van het tweede tot zesde leerjaar. Door dit project ontwikkelden de kinderen hun competenties rond ruimtelijke oriëntatie, schaalberekening, techniek (zaag en
hamer), ICT en presentaties. Op naar het volgend project, dat in het teken staat van de beeldende kunsten.

Siska Goeminne en Jef Aerts waren de voorlezers van dienst tijdens de voorleesweek in de BIB. Siska is
schrijfster van kinder- en jeugdromans. Ze schrijft in een trefzekere, poëtische taal over hoe kinderen en jongeren de wereld om zich heen ervaren. Een zachte en pure verwoording van de emoties en gedachten van
de personages staat voorop. Verschillende van haar boeken werden genomineerd voor de Boekenleeuw en
de Gouden Uil Jeugdliteratuurprijs.
Jef Aerts geeft optredens voor kinderen, jongeren en/of volwassenen. Hij komt vaak op bezoek in bibliotheken en theaters of op school. Hij vertelt verhalen op maat van zijn publiek en laat je meekijken in zijn schrijvershoofd. Met wat geluk brengt hij ook een muziekinstrument mee.
Daarnaast willen wij graag de mama’s en papa’s bedanken die tijdens de voorleesweek onze kleuters meenamen in de wonderlijke wereld van kinderboeken. Bedankt om wat van jullie tijd vrij te maken. Hopelijk hebben jullie er ook van genoten en zien we jullie volgend jaar terug?
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Op de foto’s zie je Jef Aerts optreden in de BIB voor het derde en vierde leerjaar.

De poppenkast voor de kleuters op vrijdag 21 december wordt helemaal opgebouwd en gespeeld in het
thema van kerst. Sfeerfoto’s volgen in de nieuwsbrief van januari 2019.
Onze kinderen van de lagere ontvangen op 21 december hun tweede rapport. Die laatste vrijdag voor de
kerstvakantie wordt in een gezellige sfeer het jaar met juf of meester en klasgenootjes afgesloten. Meer info
volgt.
Een fijne kerstvakantie voor iedereen!
Met vriendelijke groet
Els De Saeger
directie GBS De Kiem Lombeek
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