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ER ZIT MUZIEK IN DE KIEM!
Ja, hoor! U hoort het goed!
Muziek, muziek en nog eens
muziek!
We geven nog niet alles prijs,
maar dit jaar wordt een muzikaal jaar in Wambeek!

Eén van de papa’s in ons midden
zal ervoor zorgen dat het in de
kleuterschool een muzikaal jaar
wordt! Een heel jaar zullen onze
kleuters in het teken van een
‘Musical’ hun beste beentje voorzetten! Jawel, u hoort het opnieuw
goed! Een échte musical!

Wordt het K3 zoekt K3, The Sound
of Music, Grease , Saturday Night
Fever, Peter en de Wolf, West Side
Story, Annie of Cats? Laat de neuzen maar krullen, we verklappen
het nog niet!
We lichten nog niet alle tipjes van
de sluier, we houden het graag een
beetje spannend voor al die curieuze-neuze-mosterdpotten. En voor
de leerlingen van de derde kleuterklas: ssssst… laten we de verrassing
houden tot op het einde! Niets verklappen aan de mama’s en papa’s !
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“Samen” groeien.

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

Deze maand, in
onze school…
helpen we elkaar!

SCHOLENVELDLOOP HUP HUP HUP!

Met een weekje uitstel omwille van het slechte weer, en gelukkig maar, want dinsdag 29
september stonden de weergoden aan onze zijde! Na een
lekkere opwarming, ging de
scholenveldloop per klas van
start!

Nadar op wieltjes!
Om de mobiliteit rond de
school en de veiligheid
van de kinderen voorop
te stellen staat het hek
nog steeds voor en na
schooltijd in het begin
van de straat.
Dankzij een tip van het
oudercomité werden er
wieltjes onder geplaatst.
Eenvoudig voor de juffen op
die manier, maar ook kan het
hek sneller ingezet worden
tijdens de piekuren voor en na
schootijd!

heid van de kinderen werd uiteraard ook gedacht: de straat werd
afgezet voor onze bussen, de vijver
werd netjes afgezet met hekken. Zo
wisten de kinderen heel goed hoe
ze moesten lopen, en dit op een
veilige manier. Onze sportfunctionaris en SVS hebben dat prima georganiseerd!
En dankzij hen hebben de kinderen

Onze kinderen liepen de benen van
onder hun lijfje! De toertjes gingen
vooruit! Iedereen liep volgens zijn
of haar mogelijkheden en kon via
het stempelkaartje nagaan hoeveel
hij of zij gelopen had!

kunnen genieten van een gezellig
uurtje sporten in de natuur!

Het parcours lag er dankzij het
droge weer goed bij. Aan de veilig-

Goed gedaan, kinderen! Zoals gezegd: De Kiem liet zich zien!

ARTISTIEK MET KERAMIEK!
en in de zorgklas tentoongesteld.
Zo hebben ze hun permanent plekje gekregen en kan iedereen ze blijven bewonderen.

Tijdens het schoolfeest van
2014 werd de eerste aanzet
gegeven voor kunst op school.
Onder leiding van Maria
Cocquyt, maakten de kinderen van dichterbij kennis
met kunst.
De keramieken beeldjes die de kinderen zelf maakten, kregen nu ook
een plaatsje in de school.
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Om ze van regen en wind te beschermen, werden de kunstbeeldjes in de gang van de Langestraat

Beeldje op zijn kop, koppeltje per
twee, een dansend poppetje, een
beeldje met een lach of eentje met
een traan. Alle creativiteit op en
top!
Nogmaals bedankt aan Maria
Cocquyt om de kinderen op een
leuke manier te leren kennismaken
met kunst! Ze zullen het niet snel
vergeten!
Kunst in De Kiem: tien op tien!

KALENDER

VOORLEZERS GEZOCHT!

05 oktober

In het kader van de voorleesweek van 21 tot 29 november is
de bibliotheek van Ternat op
zoek naar verschillende personen die graag eens komen voorlezen in onze bib.

Wie voelt zich geroepen om zich als
vrijwillige voorleesmama, - papa, oma en –opa in te zetten in onze
bib? Iedereen, van jong tot oud, kan
zich inzetten voor groot en klein op
die dag.

De bib organiseert een voor– of namiddag op zondag 29 november
2015 waar verschillende voorleesmomenten voor volwassenen en kinderen zullen plaatshebben.

Voor meer info en wie zich geroepen
voelt kan contact opnemen met Maja
Cornelis via maja.cornelis@ternat.be
of 0479/602103.

Week van het Bos - 5 – nm
Dag van de leerkacht!
09 oktober
Week van het Bos - 4 – vm
12 oktober
Week van het Bos - 3a en 3b – nm
13 oktober
Week van het Bos - 2 – nm
14 oktober
Ploter—film– Minuscule—3– vm
16 oktober
Week van het Bos - 6 – vm
19 oktober
Week van het Bos - 1a en 1b – nm
21 oktober
Pedaogische Studiedag - school
gesloten
23 oktober
Afhaling Taartenslag 15u20 tot 18u
28 oktober

EXPEDITIE ‘M’ VAN START!

Grootouderfeest kleuters—vm
Oudercontact 1—nm en avond

In onze vorige
nieuwsbrief
kreeg u een
toelichting
rond het Mdecreet.

kracht, wat met de andere kinderen
die ook hulp nodig hebben, …?

Onze juffen en
meesters worden dit jaar
ondergedompeld in “Expeditie
‘M’ “. In drie sessies op pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen wordt het
M-decreet onder de loep genomen.

Maar één ding is zeker: op de eerste
sessie werd al ernstig gebrainstormd, nagedacht en gereflecteerd
over deze problematiek! En nu samen naar één gemeenschappelijke
visie!

Een heel aantal vragen waar we de
komende maanden rond zullen werken.

30 oktober
Uitstap Horta—vetbollen maken 2—nm
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Dinsdag 22 september ging de
eerste sessie van start. Onze
competentiebegeleider van
OVSG, onze koepel van het
stedelijk en gemeentelijk onderwijs, helpt ons de komende
maanden in het traject.
Voor onze juffen een hele opdracht en niet altijd even eenvoudig. Vele vragen komen
naar boven: hoe kunnen we
dit klaarspelen, wat met onze draag-
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