NIEUWSBRIEF GBS DE KIEM DECEMBER 2014
Nog eventjes… en weer bijna feest!
Beste ouders, leerlingen en vrienden,
Nog eventjes en het is weer zover: Kerstmis en nieuwjaar staan voor
de deur! Het schooljaar zoeft zowaar voorbij!
Ook al wordt de laatste maand van het jaar een korte schoolmaand,
toch hebben we nog een paar nieuwtjes voor jullie in petto!!

Nieuwjaarsbrieven en kerstfoto’s
Zoals elk jaar kunnen onze nieuwjaarsbrieven en kerstfoto’s ook dit jaar niet ontbreken. Op
22 november ging onze eerste fotoshoot van start, de tweede staat gepland op zaterdag 6
december! Graag willen we Kathleen, mama van Yenthe en Cara, bedanken voor de mooie
foto’s die ze maakt van jullie spruiten in haar vrije tijd! Een hartelijke ‘danku’!
Gsm-actie
In onze vorige nieuwsbrief kondigden we onze gsm-actie aan. En wat
een succes tot nu toe! We zamelden al bijna 100 oude gsm’s in!
En de actie is nog niet afgerond! De actie loopt nog tot de week van 8
februari 2015! Voor elk lot van 50 gsm’s krijgt de school een ICT-item
in ruil: een laptop, een tablet of een PC voor de school. En dit kunnen
we zeer goed gebruiken! We hopen minstens de kaap van 150 gsm’s
te halen en rekenen daarom op jullie steun!
Wie krijgt met de feestdagen een nieuwe gsm? Wie is bereid zijn oude gsm dan aan de
school te schenken? Aarzel niet en breng die oude gsm binnen op school!
Onze leuze is: spaar met ons mee… voor een laptop, tablet of pc!
Drie keer is scheepsrecht!
Jawel, geloof het of niet, maar onze school kwam vorige maand drie keer in de regionale
pers!

Verkeersactie…
In de week van 3 tot 7 november hield onze school een
verkeersactie. Jong en oud, leerkrachten en leerlingen,
stonden dagelijks aan het schoolhek om de autobestuurders te
sensibiliseren. En wat een succes! Wij hopen natuurlijk dat
deze actie de mensen blijft aanzetten om rechtmatig te
parkeren, de regels wat het hek betreft te blijven respecteren
en de kinderen dus ‘samen’ veilig van en naar school te
brengen. We danken alle juffen en leerlingen die in deze
actieweek meehielpen en de ouders om hun steentje bij te
blijven dragen aan de veiligheid van onze kinderen!
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Grootouders doen aan beweging tijdens het grootouderfeest!
Diezelfde week haalden ook de grootouders van onze kinderen de
pers! En hoe? Onder het thema ‘Fit en Gezond’, zetten de grootouders
samen met hun kleinkinderen hun sportiefste beentjes voor tijdens het
jaarlijkse grootouderfeest. De zaal werd voor deze gelegenheid
omgetoverd tot een heus hindernissenparcours. Het ging van klimmen
en klauteren, mikken en gooien, springen en lopen, tot in evenwicht
blijven en het oefenen van de fijne motoriek. Met grote dank hier ook aan de juffen én
meester, ouders en sympathisanten die van dit grootouderfeest een fantastische voormiddag
maakten!

Brons voor De Kiem!!
Last but not least: onze school won…een bronzen medaille!! Hoera!
Scholen die samen met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) werken aan
verkeer en mobiliteit op school, worden daar vanaf nu voor beloond met een
medaille. Onze school werkt(e) ook mee aan dit project en verdiende een
bronzen medaille! Gaan we volgende keer ‘samen’ voor goud?
Wil je de volledige artikels nog eens lezen? Ze zijn terug te vinden in de regionale pers onder
de volgende links:
http://www.editiepajot.com/regios/19/articles/40343
http://www.editiepajot.com/regios/19/articles/40346
http://www.persinfo.org/2014/11/20/basisscholen-bekroont-met-verkeer-op-school-medaille

Casual Friday…
Twee maanden geleden zijn we succesvol gestart met onze gezonde
tussendoortjes en we hebben de lijn verder doorgetrokken: we vroegen
aan onze cateraar om op ‘Gezonde Donderdag’ rekening houden met de
toetjes bij de warme maaltijden. Vanaf nu zal op donderdag ook een
gezond dessertje geserveerd worden. Op vrijdag mag het dan weer wat
meer gezien het dan ‘Casual Friday’ voor iedereen is.
Onze leuze blijft: snoep blijft iets voor feestjes thuis en ook voor
verjaardagen proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Gezonde
tussendoortjes gaan voor!
Welkom….
Deze maand verwelkomen wij in ons team een nieuwe, enthousiaste en
zeer gemotiveerde dame: juf Marijke. Zij startte op 17 november als juf
in onze school in de zesde klas.
Welkom, juf Marijke!
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Activiteitenkalender december…
01 december

Planetarium – Mira 5A en 5B - vm

05 december

Sinterklaas - nm

08 december

Bib voor 3de tot 6de leerjaar - vm

15 december

Nationale Staking

18 december

Rapport

22 december tot 2 januari

Kerstvakantie

5 januari 2015

Hervatting van de lessen

Nog een paar keer slapen…
Binnenkort feest op school! Het Sinterklaasfeest voor de kleutertjes en het
bezoekje van de Sint in de lagere school gaat dit schooljaar door op
vrijdag 5 december. De Sint komt dit jaar naar de Parochiezaal en onze
leerlingen worden weer eens lekker verwend!

Tenslotte…
Ons Oudercomité denkt alweer volop vooruit! De
Taartenslag en de Halloweentocht zijn nog maar net voorbij
en we kijken al uit naar de volgende activiteiten. Neem een
kijkje in de flyer en ontdek wat ze nog allemaal voor ons in
petto hebben! Wens je je steentje bij te dragen? Neem de folder hieronder eens door en
bezorg jouw ingevulde strookje terug aan de klasjuf! We kijken alvast uit naar een fijne
samenwerking!
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Draag ook een
steentje bij

KALENDER

Wil je graag helpen bij een van
de activiteiten van het
oudercomité? Dat kan altijd. Vul
je naam in en kruis dan de
activiteit(en) waarbij je graag zou
helpen.

Een greep uit de activiteiten voor
het schooljaar 2014-2015:
 Taartenslag (17 oktober 2014)
 Halloweentocht (24 oktober
2014)
 Carnaval (13 februari 2015)
 Kiem-etentje (27-28 februari
2015)
 Paashaas (3 april 2015)
 Proclamatie (19/6 kleuters,
25/6/15 zesde leerjaar)

Naam: ..................................
E-mail: ..................................
Tel: .......................................
Ouder van: ............................
Activiteiten

Carnaval (13/2/15)

Kiem-etentje (27-28/2/15)

Paashaas (3/4/15)

Schoolfeest (31/5/15)

Proclamatie (19/6 en
25/6/15)

Het oudercomité van De Kiem
Wambeek heet u

Welkom.

Maak in deze folder kennis
met het oudercomité
en verneem wat je kan doen
om je steentje bij te dragen!
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CONTACTEN
Yves.brisaert@skynet.be
Leden van het oudercomité:
Yves Brisaert - Voorzitter
Cindy Speleers - Penningmeester
Liesbeth Switten - Secretaris
David Denayre
Inge De Jonge
Jan Van de Gucht
Karina De Koster
Katrien Van Iseghem
Rabia Achak
Tanja Van Laere
Of volg ons op Facebook:
Oudercomité Wambeek

SCHOOLRAAD:
De ouders hebben officieel
inspraak in het beleid van de
school via de schoolraad. De
leden van de schoolraad zijn:
Jan Van De Gucht
(jan.vandegucht@gmail.com)
Liesbeth Switten
(liesbeth.switten@telenet.be)

DOELSTELLINGEN
Het oudercomité wil bijdragen tot
het welzijn van alle kinderen op
school door:
- Mee te helpen aan de
activiteiten op school
- De opbrengst van deze
initiatieven te beheren en ze
te besteden aan activiteiten
en/of projecten die de
kinderen van onze school ten
goede komen.
- Inspraak in de school via
de vertegenwoordiging van
het oudercomité in de
schoolraad.

REALISATIES
Aankoop van projectoren, mobiele
muziekinstallaties, speeltuigen op
de speelplaats, fietsjes voor de
kleuters, bijdragen bij film en
theater, bijdrage
kleuterzwemmen, traktaties
tijdens schoolreizen, en zoveel
meer.
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