Nieuwsbrief januari 2019
Beste ouder(s),
LOMBEEK

2019 ging van start, samen maken we er een topjaar
van. We kijken nog even terug naar 2018, op 21 december
sloten wij het jaar af met sfeervolle kerstfeestjes in onze
klassen.
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Een goed afge
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Op 7 januari gingen we van start met Gimme. Om volledig operationeel
te kunnen zijn, moeten nog een aantal stappen gezet worden. Kijk je
ook even na of je al het volgende deed:
-

Gaf je op papier toestemming voor het gebruik van je gegevens in
Gimme? Bezorgde je de toestemming al terug aan de leerkracht?
Doe dit ten laatste tegen maandag 13 januari, anders kunnen wij jou
geen toegang (meer) geven tot Gimme.

-

Ontving je al een uitnodiging voor Gimme via mail? De eerste keer dat je verbinding maakt met Gimme,
kan je de link in de mail aanklikken, om je account te activeren, dien je eerst af te melden en opnieuw
aan te melden met je e-mailadres als inlog en eigen wachtwoord. Kijk je ook nog even na of de koppeling
met de juiste klas(sen) is gebeurd? Je kan zelf ook een koppeling maken door ‘extra kanaal toevoegen’
te kiezen.

De organisatie kinderen helpen kinderen, die werkzaam is in Pakistan, bracht een bezoek op dinsdag 8
januari aan onze leerlingen van 5 en 6. Ze maakten kennis met het klimaat, de leefomstandigheden, de klederdracht en de gebruiken van dat land. Ondanks alle hulp die er gegeven wordt, leeft een groot gedeelte van
de Pakistaanse bevolking nog in bittere armoede. Er is nog steeds een groot tekort aan scholen, studiemateriaal en medische voorzieningen. Ook het vijfde en zesde leerjaar wil een steentje bijdragen door trekzakjes
te verkopen. Hopelijk wordt de verkoop een groot succes.

Elke school startte vanaf 1 september 2018 met een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit geïntegreerd beleid omvat 4 begeleidingsdomeinen:
De onderwijsloopbaan
Leren en studeren
Psychisch en sociaal functioneren
Preventieve gezondheidszorg
De school voorziet een brede basiszorg en verhoogde zorg voor leerlingen die het nodig hebben. De brede basiszorg is de fase in het zorgcontinuüm waarbij de school vanuit een visie op leerlingenbegeleiding de
ontwikkeling van alle leerlingen binnen de 4 begeleidingsdomeinen stimuleert door:
• Een krachtige leeromgeving aan te bieden
• De leerlingen systematisch op te volgen
• Actief te werken aan het verminderen van risicofactoren
• Beschermende factoren te versterken
•
•
•
•
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Op woensdag 30 januari nemen we hiervoor terug plaats in de schoolbanken. We focussen tijdens onze tweede studiedag op de zorgwerking en op de integratie van ons bestaande zorgbeleid in een beleid rond leerlingenbegeleiding. Bij de ontwikkeling van het
beleid op leerlingenbegeleiding houden we rekening met de noden van onze leerlingen
en met de schoolse context. Leerlingenbegeleiding staat niet los van het onderwijsgebeuren in de school maar maakt er integraal deel van uit. Motor van het beleid leerlingenbegeleiding is de zorgcoördinator.

Binnen leerlingenbegeleiding werken we samen met de begeleidingsdienst van OVSG, en met het CLB GO!
Dender, en nemen we het initiatief om samenwerkingsafspraken te maken en om deze vorm te geven.

Leerkrachten en oudercomité zijn gestart met de voorbereidingen van het
jaarlijks Kiemetentje van vrijdag 1 en zaterdag 2 februari 2019. De organisatie van een eetfeest vraagt elk jaar opnieuw een heleboel vrijwilligers, daarom
doen wij ook een beroep op jullie.
Indien je wenst mee te werken, dan kan je contact opnemen met het oudercomité op volgend e-mailadres oclombeek@gbsdekiem.be of door onderstaand
strookje terug te bezorgen via de schooltas van je kind.
Vermeld in je mail je dag van voorkeur (vrijdag of zaterdag) en de taak die je
wil opnemen (keuken, zaal, bar). Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet
Els De Saeger
directie GBS De Kiem Lombeek

Pagina 3							

nieuwsbrief januari 2018- maandelijks

