Nieuwsbrief februari 2019
Beste ouder(s),
LOMBEEK

Op donderdag 31 januari ging de poëzieweek van start. Vrijdag 8 februari sluiten we de poëzieweek af, die dit jaar draait rond het thema vrijheid. Ook in de
klas kan de liefde voor poëzie overgebracht worden. Met poëzielessen bijvoorbeeld, of een zelfgemaakt gedicht. Inspiratie werd gevonden op de website
www.poezieweek.com, in poëziebundels en in de taalboeken. En om het met
de woorden van Herman de Coninck te zeggen:

Gemeentelijke
Basisschool de Kiem
Lombeek
Nieuwbaan 6
1742 Sint-KatherinaLombeek
Tel. 053/66 04 73
secretariaat.lombeek@gbsdekiem.be
http://lombeek.gbsdekiem.be
Het kiemetentje van het voorbije weekend was een
succes, we kregen heel wat complimenten over
onze aangepaste formule. We willen het oudercomité, en in het bijzonder het bestuur ervan, uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet en niet aflatende
werkijver. Ook jullie, ouders, willen we graag van
harte danken voor jullie komst en jullie steun aan de
school.
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We willen jullie niet langer in spanning houden met het resultaat van de tombola: de inhoud van de
glazen pot met vijsjes, nagels en moeren, bedroeg 1081 stuks. Niemand raadde het juiste aantal,
maar 4 deelnemers kwamen aardig in de buurt. Zij gokten respectievelijk 1070 (11 te weinig), 1111
(30 te veel) en 2 keer 1050 (31 te weinig) stuks. We hebben een gedeelde de derde plaats, dus een
onschuldige hand besliste wie de derde prijs krijgt toegewezen. De winnaars worden persoonlijk
verwittigd. Hun prijs wordt volgende week meegegeven of kan afgehaald worden op het secretariaat
tot 18 februari.
Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020. Wordt je peuter binnenkort 2,5 jaar? Dan mag hij
of zij volgend schooljaar voor het eerst naar school. Dat is een grote stap! Vergeet niet om je
kind vooraf en tijdig in te schrijven tijdens de inschrijvingsperiode van de school. Kleuteronderwijs loont zonder meer de moeite. Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er onder
meer vertrouwd met taal, wiskunde en praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt
je kind ook voor op het lager onderwijs.
Welke kinderen kunnen worden ingeschreven?
Alle kinderen geboren in 2017 mogen voor de eerste keer naar school vanaf het moment dat ze
2,5 jaar zijn en op één van de onderstaande instapdata. Is je kleuter al drie jaar of ouder, dan
moet je geen rekening houden met de instapdagen.
geboren tot en met ...

komen na ...

dus vanaf...

02/03/17

Zomervakantie

02/09/19

04/05/17

Herfstvakantie

04/11/19

06/07/17

Kerstvakantie

06/01/20

03/08/17

Instap 3 februari

03/02/20

11/09/17

Krokusvakantie

02/03/20

20/10/17

Paasvakantie

20/04/20

22/11/17

Hemelvaart

22/05/20

31/12/17

Zomervakantie

01/09/20
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Je kan inschrijven van 11 maart 2019 tot 24 maart 2019 op schooldagen. Dit is de voorrangsperiode voor kinderen met een broer of zus of iemand uit hetzelfde gezin, in dezelfde school.
Op vrijdag 22 maart 2019 is de voorrangsdag voor kinderen van personeelsleden van de school
Vanaf 25 maart 2019 op schooldagen kan elk kind worden ingeschreven.
Vanaf dan is er geen voorrangsrecht meer. Zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is, kan je je
kind inschrijven.
Inschrijven gebeurt enkel op school
en niet via telefoon of e-mail. Je moet
akkoord gaan met het schoolreglement en de pedagogische aanpak
van de school. Ter plaatse onderteken je de documenten. Breng de
isi+-kaart of kids ID van je kind mee.
Na de paasvakantie schrijven we in
op school op afspraak. Neem om een
afspraak te maken telefonisch contact op met het secretariaat van de
school.
Neem je graag vooraf een kijkje in
onze school? Onze opendeurdag
vindt plaats op zaterdag 16 maart
2019, van 10.30 uur tot 12 uur.
Tot onze spijt moeten we u melden dat de heropening van het
zwembad voor de scholen is uitgesteld. Ook de grote feestelijke
heropening van zondag 17 februari wordt verschoven naar een latere datum.
Het probleem situeert zich in de filtermassa. Het gemeentebestuur
kiest ervoor om op zeer korte tijd een grondige analyse te laten
doen van zowel de pompen als het filtersysteem van het zwembad.
Dit betekent dat we onze huidige planning blijven aanhouden en de
zwemlessen om de 14 dagen vervangen door turnlessen. We brengen jullie tijdig op de hoogte van de start van de zwemlessen.
Op vrijdag 1 maart vieren wij carnaval op school! In de namiddag trekt een bonte stoet kinderen
en leerkrachten rond de school. Alle ouders, grootouders, ….zijn welkom op het parcours van de stoet om te
kijken en te genieten.
Wij brengen GEEN pistolen, zwaarden, andere ‘wapens’
mee. Confetti en spuitbussen laten we ook thuis, maar
serpentines / slingers zijn wel welkom om mee te nemen
tijdens de stoet.
Na de stoet trakteren we op zelfgemaakte cake. Meer
info volgt
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En ten slotte, niet vergeten, hét event van 2019

Vriendelijke groet
Els De Saeger
Directie GBS De Kiem Lombeek

