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BEDANKT AAN ALLE HELPENDE HANDEN!
Vorig weekend was het weer zover:
ons jaarlijks Kiemetentje!
IN DIT NUMMER

En het was een succes!
Een succes dat te danken is aan alle helpende handen
van ouders, leerkrachten, traiteur, bezoekers en sympathisanten!
Zonder jullie waren we er niet in geslaagd!
Op naar de volgende editie!
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INTERESSANTE INFORMATIE
Inschrijvingen voor nieuwe
leerlingen in maart!
Check onze website
voor de inschrijvingsdata!

Binnenkort : Wafelverkoop
van onze leerlingenraad!

“Samen” groeien.

13 FEBRUARI: FEEST FEEST FEEST!
En dan, last but not least, onze
Carnavalstoet! Wat een reuzeoptocht was het weer!

Vrijdag 13 februari :
driedubbel feest!
Op 13 februari mochten de feestneuzen weer worden opgezet want
we vierden drie zaken: “Dikke

Dit jaar was het thema ‘Bedreigde
Diersoorten’ want ook ‘Dikke Truiendag’ stond die dag op het programma en wij houden niet ‘van
madammen met nen bontjas!’
Iedereen verkleed en welgemutst
op de karren, en nadien lekker genieten van een kopje chocomelk en

Jeugdsportgids
Pajottenland
Ontspannen is noodzakelijk en sporten hoort
daar zeker bij!
Heb je interesse in het aanbod van de verschillende
sporten die in Ternat en ook
daarbuiten kunnen beoefend
worden? Surf naar onze
website waar je onze
« Jeugdsportgids Pajottenland 2015 » kan terugvinden.

Truiendag”, het einde van de
“Vlaamse Week tegen Pesten”
én “Carnaval”!
We draaiden de verwarming iets
lager en deden mee aan een heuse
inzamelactie voor het goede doel.

een stukje cake of wafel!!
Hmmmm… wat was dat lekker!

Wie nog een warme trui, broek,
sjaal of muts had liggen, bracht die
mee want… ‘Samen houdt De

Van voetbal tot judo, van
ballet tot pingpong, van tennis tot karaté, alles vind je
erin terug!
Neem een kijkje en wie weet
zit er een sporttalent in jou
verborgen!

Kiem Wambeek
warm’.

anderen

Ook sloten we de “Vlaamse
Week tegen Pesten” af.
De leerlingen van GBS De Kiem
maakten complimentbandjes voor
elkaar. Een leuke opdracht, want
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!

Bedankt aan alle mama’s, papa’s,
oma’s en opa’s die gebakken hebben, zijn komen helpen, met de kar
hebben gereden,… Het was gewoon
geweldig!
Surf maar eens naar onze website
voor meer fotomateriaal!

DIKKE TRUIENDAG—INZAMELACTIE!
Onze inzamelactie was een groot
succes! Zoals jullie wel hebben gezien, hingen de schoolmuren en de
schoolstraat vol met waslijnen! En
aan elke wasdraad hingen wel tientallen kledingstukken: sjaals, mutsen, truien, broeken, … te veel om op
te noemen.

met kledingstukken tot bij het goede
doel te krijgen!
Hoe superwarm een school kan zijn!

KALENDER
02 maart
Bib-bezoek 2KK en 3KK - vm
03 maart
Ploter-voorstelling : Reus 2kk - vm
Kronkelidoe - 1ste lj en 2de lj - nm
Ploter-voorstelling : Reus 3kk - nm
04 maart

5 grote vuilniszakken met ingezamelde kledingstukken gaan naar
‘Moeders voor Moeders’. Wij danken
juf Agnes en de mama van Rani die
ons zullen helpen om alle zakken

Lokale verlofdag- school gesloten!

OP TIJD NAAR SCHOOL!

Bib - 3-4-5-6 - vm

Begin februari kregen alle ouders
een briefje mee met de vraag om
tijdig op school aan te komen.
Wij wensen jullie hierover graag
nog eens via de nieuwsbrief te informeren.
Om 8u35 gaat de eerste bel op
school. Dan verzamelen de leerlingen zich in hun klasrij. Om 8u40
gaat de tweede bel en start de
schooltijd. Dan gaan de leerkrachten met de leerlingen en kleuters
naar de klas.

05 maart
Uitstap—Milieuboottocht—6- nm
Rapport en oudercontact op vraag
09 maart

12 maart

om uw kinderen vóór 8u40 naar
school te brengen? De kleuters en
leerlingen missen anders de start
van de activiteiten en lessen en
bijgevolg een belangrijke fase in
het leerproces.
Ook merken we dat sommige kinderen reeds vóór 8u15 alleen aan
de schoolpoort staan of zelfs op de
speelplaats rondlopen. Vergeet
niet, beste ouders, dat er dan nog
geen toezicht is en de school dus
niet verantwoordelijk geacht kan
worden indien er iets gebeurt!

Indien uw kind na 8u40 op school
aankomt, dan vragen wij u om uw
kind tot bij een juf te brengen.

Ploter -voorstelling : Stip-onthaal+1kk - vm
13 maart
Medisch consult– 5A– vm
16 tot 19 maart
Zeeklassen - 3-4-5-6
17 maart
Bib - 1ste en 2de lj - vm (onder voorbehoud)
20 maart
Pedagogische studiedag– school gesloten!
24 maart
Bezoek Don Bosco Halle - 6 - vm
27 maart
Dag rond milieu en eerlijke handel – workshops - 5 en 6

Het gebeurt wel eens dat een juf
onverwacht ook ziek is, in bespreking is of op bijscholing. Dan worden de kinderen in een andere klas
opgevangen. Ook om die reden is
op tijd aankomen noodzakelijk.

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

Mogen wij u ook nog eens vragen

GSM-INZAMELACTIE!
Jawel! We
kregen net
informatie
binnen
over onze
andere
inzamelactie van dit
jaar: de gsm-actie!
Een fantastisch aantal gsm kregen
we binnen: 190 in totaal! Net de

kaap van 200 niet gehaald ,maar
niet getreurd!
Voor de eerste 50 krijgen we een
desktop cadeau, voor het resterende aantal gsm’s krijgen we 2 notebooks in ruil! Dus 3 ICT-toestellen
in totaal die de kinderen en de
juffen goed kunnen gebruiken!
Het wordt nog eventjes wachten tot
april - mei voor de levering maar
van deze extra luxe zal de school
zeker gebruik kunnen maken!
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