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KIEMETENTJE—27 EN 28 FEBRUARI 2015!
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Op 27 en 28 februari is het weer zover!
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Ons jaarlijks Kiemetentje!
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Iedereen van harte welkom!!
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Dit jaar opnieuw op het menu: stoofvlees, vol-au-vent, balletjes
in tomatensaus, frietjes à volonté, en ook gezonde slaatjes!
We zijn nog op zoek naar wat helpende handen, want ‘Vele handen maken licht werk’!
Wil je een handje toesteken? Vul het strookje in dat via de
kinderen werd meegegeven en bezorg dit aan de klasjuf of stuur
een mailtje naar juf Deborah (deborah.stoffels@telenet.be).
Onze juffen zullen jullie dankbaar zijn!
We kijken er alvast naar uit!
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INTERESSANTE INFORMATIE
 GSM-actie loopt nog even!

“Samen” groeien.

13 FEBRUARI: FEEST FEEST FEEST!
Vrijdag 13 februari wordt
het feest!
Op 13 februari mogen de feestneuzen weer worden opgezet
want we vieren Carnaval!
Vergeet jullie verkleedkostuum
niet!
Dit jaar is het thema ‘Bedreigde
Diersoorten’ want ook ‘Dikke
Truiendag’ staat die dag op het
programma en wij houden niet
‘van madammen met nen bontjas!’

Vergeet het volgende
niet mee te brengen
op vrijdag
13 februari!

DIKKE TRUIENDAG!
Jawel,hoor! Op vrijdag 13 februari
doen we ook mee aan ‘Dikke
Truiendag’!

Naast de leuke ontspanning
van het Carnavalfeest
schenken we die dag ook
aandacht aan ‘Dikke
Truiendag’ en de ‘Week
tegen Pesten’.

We draaien de verwarming iets lager en doen mee aan een heuse inzamelactie voor het goede doel.
Heb je in de kast nog een warme
trui, broek, sjaal of muts liggen die
je niet meer aan doet of die te klein
geworden is? Breng er (maximum)
eentje op vrijdag 13 februari mee!

Breng een paar wasspelden
mee, wat loomrekkertjes en
een warm kledingstuk dat
je kan missen!

Want… ’Samen houdt De Kiem
Wambeek anderen warm’.

Wat we ermee doen, wordt
nog een leuke verrassing!!

WEEK TEGEN PESTEN!
Op vrijdag 13 februari schenken we
ook extra aandacht TEGEN pesten!
Want dan sluit de “Vlaamse
Week tegen Pesten” af.
We vieren dus drie vliegen in één
klap!
Onze kinderen zullen ’s ochtends
voor elkaar complimentbandjes
maken.
Een leuke opdracht, maar misschien niet zo eenvoudig om ook
eens iets positiefs over elkaar te
zeggen… Op deze manier willen we
de kinderen stimuleren elkaar regelmatig complimentjes te geven.
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In de Kiem Wambeek doen we dat
met veel plezier!

LEZEN VOOR 3 EN 4!
Sinds kort zijn we gestart
met
kl asdoorb rekend
lezen in 3 en 4!
Lezen is niet voor iedereen zo
vanzelfsprekend en omdat in 3
en 4 het lezen, en vooral begrijpend lezen steeds belangrijker
wordt, moet je het technisch

lezen eerst al goed onder de
knie hebben.

KALENDER

Om de twee weken lezen 3 en 4
samen en zo hopen we het
leesniveau van al de kinderen
tot een topniveau te brengen!

03 februari

LEERLINGENRAAD WEER GOED GESTART!
En ja hoor! Onze leerlingenraad heeft de draad weer opgepikt!

Ploter—voorstelling : Schommelstoel
1+2A+2B - vm
04 februari
Openklasmoment– onthaalklas—vm 9u
-10u
05 februari
Infossessie—Overgang van de 3de
kleuterklas naar het 1ste leerjaar—19u—
eetzaal
10 februari

Sinds eind januari komt de leerlingenraad weer maandelijks samen. De leerlingen zullen meedenken over de werking van de
school! Noé, Lien, Kobe, Ines, Jaz,
Yenthe, Ine en Arne vormen vanaf
nu de vertegenwoordigers van de
leerlingen van onze school. Dat
wordt hard werken!

Bezoek IMI Roosdaal - 6 - vm
12 februari
American Games - 5 en 6 - nm
13 februari
Dikke Truiendag—Week tegen Pesten—
Carnavalstoet
Hele dag– heel de school
16 tot 20 februari
Krokusvakantie - school gesloten

OP WEG NAAR SCHOOL!

24 februari
Uitstap—Milieuboottocht—5 - nm

De gemeente Ternat investeert
in veiligheid voor onze kinderen!
In het kader van “veilig naar
school” en “veiligheid rond de
school” heeft de gemeente het wandelwegje dat van de voetbalvelden
van KFC Wambeek naar de school
loopt onder handen genomen.
Nu kan je voortaan de auto parkeren op de parking aan KFC Wambeek en te voet tot aan de school
komen zonder over de openbare
weg te moeten! De wandelweg
werd verhard zodat je er zowel te
voet, met de fiets als met een kinderwagen doorheen kan.

26 februari
Ploter- voorstelling: Tocht- 4 , 5 en 6 vm
27 en 28 februari
Eetfeest vanaf 17u30! Iedereen welkom!

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

Een leuk initiatief én alternatief,
want door de werken aan de Pol de
Montstraat staat de parking aan de
kerk wel eens overvol. De parking
van KFC Wambeek bevindt zich in
het straatje rechtover de apotheker
op de Stenebrugstraat.
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