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GBS De Kiem Wambeek
Nieuwsbrief januari 2015
GELUKKIG NIEUWJAAR!
Vooreerst wensen wij jullie allen een gelukkig nieuwjaar toe, een goede gezondheid en een jaar
waarin jullie wensen mogen vervuld worden!
Wat is de vakantie weer voorbij gevlogen! Het lijkt nog maar gisteren dat we de schoolpoort
achter ons dichttrokken en we staan er al opnieuw! Maar een nieuw jaar betekent ook nieuwe
dingen leren, nieuwe uitdagingen aangaan, nieuwe
ontdekkingen doen!

IN DIT NUMMER

NIEUW JASJE EN NIEUW KLEEDJE
We hebben tijdens de vakantieperiode de tijd genomen om onze nieuwsbrief in een nieuw
jasje te steken en ook onze ICT knobbel Stanny heeft niet stilgezeten! Hij heeft met behulp
van zijn creatieve brein en zijn toetsenbord onze website in een fantastisch nieuw kleedje
gestoken! Voortaan kunnen jullie alle informatie terugvinden op de website
www.wambeek.gbsdekiem.be
De oude website blijft nog actief. Op de homepagina zulen jullie de keuze kunnen maken tussen GBS De Kiem Wambeek en Lombeek.

Gelukkig Nieuwjaar ................1
Nieuw jasje .............................1
GSM-actie ................................2
Muts is een must .....................2
Vers van de pers ......................2
Kalender ..................................3
Kunstproject “Samen” ...........3
Welkom juf Claudia en meester
Marc .........................................4

INTERESSANTE INFORMATIE

 GSM-actie loopt nog!
 Badmuts is een must.
 Een nieuwe juf en meester!
 Slogan & kunstproject:
“Samen” groeien.

GSM-ACTIE
Een “spraakmakende” actie als je het ons
vraagt! De telefoons hebben elkaar heel wat
te vertellen in de verzameldozen en ze zijn al
enorm talrijk! Bij de laatste telling bleken ze
al met zo’n 165 te zijn!
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 200 gsm’s te halen en
rekenen daarom nog verder op jullie steun!
Wie heeft met de feestdagen een nieuwe
gsm gekregen? 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!

‘MUTS is een MUST!
Naast de leuke ontspanning die
zwemmen biedt, leren de kinderen ook hun beste beentje voor
te zetten in het water. Meester
Maarten en juf Leen maken er
echte waterratjes van!
Onze Kiemertjes zijn niet alleen
in het zwembad. Ze delen het
zwembad ook met andere
scholen. Om onze Kiemertjes
goed te kunnen onderscheiden
van de andere kinderen in het
zwembad is het een « MUST »
dat ze een rode MUTS dragen…
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VERS VAN DE PERS
Jawel,hoor! We stonden weer eens in de digitale pers!
Het was feest op school en dan kon een artikeltje in de lokale pers niet ontbreken!
Het Sinterklaasfeest voor de kleutertjes en het bezoekje van de Sint in de lagere school
gingen dit schooljaar door op vrijdag 5 december. De Sint kwam dit jaar naar de Parochiezaal en onze leerlingen werden weer eens lekker verwend!

Wil je het volledige artikel nog eens lezen? Het is terug te vinden in de regionale pers
onder de volgende link:
http://www.editiepajot.com/regios/19/articles/40877

KALENDER
05 januari
Hervatting van de lessen
05 januari
Alles met de bal 3de en 4de lj - nm
12 januari
Ploter - voorstelling: Beestenboot
1 + 2A + 2B
13 januari
Museum voor Schone Kunsten
4 en 6 - vm
16 januari
Dinomuseum
Kunst op school

3KK - hele dag
22 januari

KUNSTPROJECT “SAMEN” ….EEN DAGJE ANDERS

Info CLB
Overgang naar het secundair voor
het 6de lj - 19 uur

Op 15 december was het nationale staking. Met de aanwezige kinderen maakten we van
deze rustige dag gebruik om te werken aan het kunstproject ‘Samen’ . De kinderen
stroopten de mouwen op en maakten versieringen voor de kerstbomen op de speelplaats
en lieten hun creativiteit de vrije loop. De dag ging als het ware aan een sneltreintempo
voorbij! We hebben er allemaal van genoten en hopen ons kunstproject in de toekomst
nog verder tentoon te kunnen spreiden.

27 januari
Museum - Côte d’Or
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- vm

28 januari

WELKOM !
Deze maand verwelkomen wij in ons team een nieuwe,
enthousiaste en zeer gemotiveerde dame: juf Claudia.
Zij start deze week als juf in onze school in de tweede
kleuterklas.
Zij zal er voortaan samenwerken met juf Corine. Dat
wordt steevast een leuke samenwerking!
Welkom, juf Claudia!

Lokale verlofdag- school gesloten!

GBS de Kiem

Langestraat 4
Stenebrugstraat 1
1741 Wambeek
Telefoonnr.: 02/582 72 13
gbswambeek@gmail.com
directeur.wambeek@gmail.com

Ook verwelkomen we onze nieuwe ICT-coördinator, meester Marc. Hij zal
voortaan ons ICT-park verder onder handen nemen en al onze vragen en zorgen voorgoed oplossen!

Welkom, meester Marc!
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