NIEUWSBRIEF GBS DE KIEM NOVEMBER 2014
De eerste vakantie is reeds voorbij… een nieuw trimester gaat van start!
Beste ouders, leerlingen en vrienden,
Vorig schooljaar werd het startschot gegeven van ons kunstproject “SAMEN”.
Dit schooljaar bouwen we dit project verder uit.
Onze refter kreeg bijgevolg een nieuwe, frisse look: hij werd versierd met de
kunstwerkjes die de kinderen vorig jaar maakten tijdens het schoolfeest.
Spring gerust eens binnen om een kijkje te nemen!
De Kiem heeft niet stilgezeten en er wordt intussen al volop gebrainstormd over enkele leuke
activiteiten rond dit kunstige thema. Zodra de volgende activiteit gepland staat, houden we jullie op
de hoogte…
Laten we er “samen” een creatief en muzisch schooljaar van maken.

Casual Friday…
Sinds een paar weken zijn we gestart met onze gezonde tussendoortjes. En wat een succes!! Op
donderdag lijkt het een reuze water- en fruitdag! Om onze “Kiemertjes” te
stimuleren om meer en meer naar gezonde tussendoortjes te grijpen, willen we ze
belonen en toelaten dat ze - en dit enkel op vrijdag - eens een extraatje mogen
meebrengen. Dus … vrijdag mag het wat méér zijn!
Ook dankzij de verpakkingen die meer en meer achterwege blijven, merken we
stilaan dat onze afvalberg op school vermindert. Ook hier probeert de school nog
steeds kinderen en ouders te stimuleren om bewust te kiezen voor tussendoortjes
die minimaal verpakt zijn en een koekendoosje te gebruiken.
Hier ook een dikke pluim voor de inzet!

GSM-inzamelactie!
In het magazine ‘Klasse voor Ouders’ vond een van de juffen een
leuke inzamelactie: in ruil voor 50 oude gsm’s maakt de school
kans op een laptop of tablet!
De Kiem heeft er zich uiteraard voor ingeschreven. We hopen te
kunnen rekenen op de steun van jullie allen. Schuim zolders en
kelders af op zoek naar oude gsm’s en lever ze in via de juf van de
klas! Gedurende een periode van twee weken zullen we hiervoor reclame maken, maar we proberen
nu al zoveel mogelijk gsm’s te verzamelen. Op het secretariaat zal ook een grote doos staan waar u
die oude gsm’s in kwijt kan.
Niet alleen werkt onze school op die manier mee aan het milieu, maar kunnen we op een leuke
manier het ICT-parkje van onze school langzaam maar zeker uitbreiden.
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Welkom….
Deze maand verwelkomen wij in ons team een nieuwe, enthousiaste en zeer
gemotiveerde dame: juf Sanna Van Malderen. Zij start op 3 november als
zorgcoördinator in onze school. Heeft u vragen voor juf Sanna, dan kan u haar
bereiken via het algemene mailadres van de zorgcoördinator, namelijk
zoco.wambeek@gmail.com. Welkom, juf Sanna!

Activiteitenkalender november…
03 november

Bib voor 3de tot 6de leerjaar vm

06 november

Medisch onderzoek 3de leerjaar vm

07 november

Grootouderfeest voor de kleuters vm

10 november

Verlof – brugdag

11 november

Verlof – Wapenstilstand

13 november

Ploter – Voorstelling ‘Heft uw voeten….’ – 1 + 2A +2B - nm

18 november

Ploter – Voorstelling ‘Le petit Nicolas’ – 5de + 6de leerjaar - vm

19 november

Openklasmomentje Onthaalklas voor instappertjes – okk – 9.00-10.00

24 november

Ploter – Voorstelling ‘Nest’ – onthaalklas en 1KK

25 november

Sportacitiviteit - Hopsakee – onthaalklas – vm

25 november

Sportacitiviteit - Hopsakee – 1KKa en 1KKb – nm

25 november

Medisch onderzoek 5de leerjaar B - vm

Halloween – sfeerbeeld…
Op vrijdag 24 oktober vond de jaarlijkse Halloweentocht plaats op onze school,
deze keer samen georganiseerd door vzw Het Maantje en het oudercomité van de
school. Wat een succes! Niet minder dan 200 deelnemers gingen mee op
Halloweentocht. Dank aan alle vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat alles
vlot verlopen is! De foto’s van dit griezelige uitje staan binnenkort op de website
van de school. Neem gerust een kijkje.

Tenslotte… Grootouderfeest: nog een paar dagen!
Binnenkort weeral feest op school! Het grootouderfeest gaat dit schooljaar door op vrijdag 7
november in het sportcentrum van Ternat. Oma’s en opa’s zullen verwend worden met een
gezond hapje en drankje. Dit past perfect in het thema van dit jaar: ‘Fit en Gezond!’, een item
waar we ‘samen’ naar streven. De kleuters en hun grootouders kunnen er genieten van een
leuk bewegingsparcours, op maat van de deelnemers, dat ze samen kunnen doorlopen.
Sportieve schoenen zijn dus een aanrader en vermijd schoenen met hakken.

‘Samen’ maken we er een leuk trimester van!
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