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Het allerbeste voor 2016…
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“Samen” groeien.

Spreuk van de
maand
Het is januari, dus tijd voor een
nieuwe spreuk van de maand.

Deze maand, in
onze school…
zeggen we danku!

ER ZIT MUZIEK IN DE KIEM!
Het muzikaal project zet zich
voort. En niet zomaar! Begin
van het schooljaar met het
grootouderfeest en nu met de
kersthappening. Wat een
zangvreugde!

Elke dag op tijd
komen?
Hoe doe je dat?
1.

Dek de ontbijttafel ‘s
avond al.

2. Leg de kleertjes van je kind
‘s avonds klaar.
3. Maak ‘s morgens eerst je
kind klaar voor school.
Doe andere dingen daarna.
4. Zet de boekentas klaar bij
de voordeur.
5.

Maak een duidelijk ochtendschema.

Wie het nog niet
had opgemerkt
in het begin van
het
schooljaar,
zag het wellicht
op de kersthappening: een fantastisch kerstkoor zorgde voor een
schitterende sfeer. En schitteren
deden ze op het podium!

slechts een paar hits die ze
ons brachten. Tussenin vertelde Nand van het zesde
leerjaar een sprooksjesverhaal dat aan de kerstsfeer
niet mocht ontbreken.
Wekelijks repeteerden de
leerlingen onder leiding van
papa Bart Famaey, juf Chris en juf
Els Hamels. Wat een plezier!

Onze school koos dit jaar voor het
thema ‘Er zit muziek in De Kiem’.
We startten muzikaal met ‘Peter en
de Wolf’ tijdens het grootouderfeest en we sloten 2015 af op de
Kersthappening waar het kerstkoor
zijn beste beentje voorzette.
‘O dennenboom’, ‘We drinken
champagne’, ‘Rinkelbel’ waren

6. Maak ‘s avonds eventueel
al de boterhammen.
7.

Zet de klok stiekem 5 minuten later.

8. Maak beloningsbonnen
voor ‘flink opstaan’.
9. Vraag tips aan andere ouders.
10. De dagen voor en na de
vakantie zijn heel belangrijk. Duid ze aan met rood.
11. Ben je een keer te laat?
Breng je kind toch naar
school.

KERSTHAPPENING! MEGASUCCES!
We lieten het hierboven
al even vallen: het kerstkoor zong de pannen van
het dak op onze Kersthappening.
Maar….. geen Kersthappening
zonder kerstrozen, glühwein,
jenever, tombola en zoveel
meer...

12. Kom je te laat? Dat is niet
de schuld van je kind. Vertel dat ook aan de juf of
meester.
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We troffen het met het weer. Het
was wel koud, maar bleef gelukkig
droog. De sfeer zat er goed in en
met een mooi versierde speelplaats vol kerstbomen, tentjes
én lichtjes ontbrak het op de

speelplaats
kerstsfeer.

niet

aan

De hamburgers en hotdogs gingen vlot over de
toonbank en waren uitverkocht
voor we het beseften, de bekertjes
jenever en glühwein verwarmden
ondertussen de innerlijke ziel.
En dan waren er de leerlingen! De
kinderen van het 6de slaagden erin
om meer dan 300 tombolaprijzen
te vergaren én te verkopen! De kinderen van de andere klassen hielpen ook nog met het verkopen van
chocolaatjes en kerstrozen. Wat
een succes!
Nu wordt het brainstormen welke
leuke initiatieven we op poten kunnen zetten met deze opbrengst!
Allen bedankt voor jullie aanwezigheid en gulheid!

VROEGE VOGELS... WIE ZIJN ZE? WAT DOEN ZE?
Tijdens de maand januari organiseert De Kiem Wambeek een
heuse actie: “Vroege Vogels!”
Wat is me dat nu weer voor een
beest?

Een paar weken op rij organiseren
we een aantal activiteiten om ouders
aan te sporen hun kinderen op tijd
naar school te brengen. Samen en
met “een streepje muziek” maken we
er een leuke bedoening van.
‘Vroege Vogels’, wat bedoelen we
daarmee? Ze stellen onze kinderen
voor, onze ‘Vroege vogels’ die we
elke schooldag tijdig op school willen
zien aankomen.

Kinderen komen graag tijdig op
school aan omdat ze voor de lestijd
de kans krijgen om nog eventjes met
hun vriendjes te spelen, nog even
kunnen praten met de juf of meester.
Ze leren nieuwe woorden en vertellen over hun belevenissen… Op
school leren kinderen samen spelen,
zelfstandig werken, vriendjes maken
en ruzies oplossen. Ze ontdekken de
wereld. ‘s Morgens, bij de start van
de lessen, krijgen ze een overzicht
van wat er die dag allemaal staat te
gebeuren in de klas. Een belangrijk
moment. Tijdig op school aankomen
is dus belangrijk voor elk kind.
Geef je kind alle
kansen: breng
hen elke dag op
tijd naar school
en doe mee met
onze actie!

Bib-bezoek - 1B - vm
05 januari
Start Wafelverkoop!
08 januari
Bezoek Madeleine Sergooris schooltje Bangrin, Burkina Faso - vm
Alles met de bal - 3 en 4- nm
11 januari
Bib-bezoek - 2 en 3A - vm
13 januari
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG SCHOOL GESLOTEN!
15 januari
Medisch onderzoek - 5 - nm
(Denderleeuw)
18 januari
Bib-bezoek - 3B en 4 - vm

aantal tips! Veel leesplezier!

Medisch onderzoek - 3A en 3B - vm
(op school)

19 januari

22 januari
Uitstap Dinomuseum - 3KK– hele
dag - NTB

10 000 SPEELGOEDZAKKEN!
had... Sinds de nieuwe K3 een ongekende hit scoorde met ‘10 000
luchtballonnen’ was de Sint zijn
oude liedjes beu. Hij was toe aan
iets nieuws en vernieuwend.
Muziekpiet kwam daarom aan onze
deur kloppen met een speciaal verzoek: “Kunnen de kinderen van De
Kiem Wambeek een nieuw Sintliedje maken op het ritme van K3?”
Die uitdaging gingen onze juffen
natuurlijk niet uit de weg. Ze staken
de hoofden bij elkaar en in een hip
en een wip schreven ze een nieuwe
Sint-hitsingle.
Toen de Sint op bezoek kwam,
weerklonk het liedje meermaals
over de speelplaats en ook tijdens
het bezoek van de gulle man galmde het lied met een gemeten waarde
van 108 decibel in zijn tere oortjes.
Nadien was hij toe aan een welverdiende rust. Iedereen werd uiteraard verrast met pakjes en lekkers!
Danku Sint en Piet!
Op een ochtend kregen we een brief
van de Muziekpiet in de bus. Hij liet
ons weten dat de Sint een dipje

04 januari

Op pagina twee
vindt u nog een

Waarom is dit zo belangrijk?

Het lijken al vijgen na Pasen
want de Kerstman kwam nog
maar net langs, maar bij ons is
de Sint nog steeds de pakjesman voor iedereen!

KALENDER

25 januari
Bib-bezoek - 5 en 6 - vm
Info-avond CLB - 6 - 19u30
26 januari
Plotervoorstelling - 0KK en 1KK - Tal
en Tee - vm
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gbswambeek@gmail.com
directeur.wambeek@gmail.com
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3

