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TOMBOLAWINNAARS BEKEND!
Tombola Eetfestijn 2015!

IN DIT NUMMER

Onze tombola op ons jaarlijks Eetfestijn dit jaar was geen makkie: de lengte
van een hoop serpentines raden. Het totaal aantal meter was: 48 m en 42 cm!
Onze tombolawinnaars zijn bekend:


De Meersman- De Bast wint een waardebon voor de huur van een springkasteel voor 1 dag bij Up2Jump ter waarde van € 110 en had 48m 40 cm
geschat;



De Roock-Hamels wint een cadeaubon van ’t Vleeshuis ter waarde van €
25 ( 48m 49cm);



Dibbaut Vik wint een cadeaubon van ‘Bloemen in Bloei’ ter waarde van
€25 (48m 50 cm);



Yente De Greef wint de biermand van Brouwerij De Troch (48m 51 cm);



Leen De Pauw wint de aankoopbonnen van traiteur ‘Vastenavondt’ (48m
30 cm);
 Lombaert Mare wint het verrassingspakket
(48m 30 cm).
Wij wensen iedereen van harte veel plezier met
deze leuke prijzen!
Het Kiemteam!
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INTERESSANTE INFORMATIE
Inschrijvingen voor nieuwe
leerlingen vanaf 16 maart!
Er zijn nog enkele plaatsjes
vrij!

“Samen” groeien.

LEERLINGENRAAD HOUDT WAFELVERKOOP!
De wafelverkoop van onze leerlingenraad is volop aan de gang.
En de opbrengst gaat integraal naar
de leerlingen en wat de leerlingenraad graag wenst.

Samen met het Oudercomité wordt
bepaald wat de mogelijkheden zullen
zijn en dit alles naargelang de inkomsten van de wafelslag.
Dus vergeet niet: woensdag 1 april
sluiten we de verkoop af en hopen massaal op jullie steun!

KALENDER
01 april
Medisch consult – 1 – vm
06 april tot 17 april
paasvakantie
21 april
Uitstap - Boerderij - 2KK - vm
23 april
Uitstap - Helix —3KK - vm

Zo spraken ze over de aankoop van
speelkoffers voor de speelplaats, het
creëren van een rustig hoekje op de
speelplaats, het herstellen en opfrissen van bepaalde speeltuigen, een
likje verf in de toiletten,...

24 april
Medisch consult– 1KKa en 1KKb vm + nm
Uitstap - Helix - 1 + 2 - nm
27 april

INSCHRIJVINGEN VOOR NIEUWE LEERLINGEN
familie, kennissen en vrienden
die nog op zoek
zijn naar een
school.

Vrije inschrijvingen voor nieuwe
leerlingen: reeds
lopende vanaf 16
maart!
Neem gerust contact op met het
secretariaat van onze school voor

De plaatsjes raken stilaan zeer
goed gevuld, maar er zijn nog enkele plaatsjes vrij!

Uitstap-Technopolis -3 + 4-vm + nm
28 april
Ploter -voorstelling : Octavio’s
Elektro - 3 - nm
30 april
Doe-aan-sportbeurs - 5 +6 - vm+ nm
Ploter -voorstelling: Witlokje - 4 -nm

ZEEKLASSEN: WAT EEN ERVARING!
Het is alweer voorbij: de jaarlijkse
zeeklassen!
Maar wat een ervaring!

van de Doornpanne tot het Duinenhuis, van de vismijn tot een echte
afscheidsfuif! Alles kwam aan bod!

Vier dagen lang konden de kinderen
genieten, jawel, van zon, zee en
strand! Want met het weer hadden
de 3de, 4de, 5de en 6de klas meer
dan geluk!
Op de blog van de juffen vonden
jullie elke dag info en foto’s terug.
Voor wie er nog niet ging naar kijken:

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

http://
zeeklassendekiemwambeek2015.blogspot.be/.

We danken alle juffen en meester
voor hun inzet en vooral voor hun
goede zorgen voor jullie kleine
spruiten tijdens deze hele week .

Van bakkerijmuseum tot strand– en
schelpwandeling,
van
kaartjes
schrijven tot met de go-cart rijden,

We kijken alvast uit naar onze volgende openluchtklassen!
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