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Beste ouder(s), 
 
De examen- en toetsenperiode is nu aangebroken.  
Onze kinderen zitten in periode van examens en toetsen, maar ze hebben een 
welverdiende zomervakantie in het vooruitzicht.  
Het Kiem-team wenst onze leerlingen van de lagere school een succesvolle en 
stressvrije examen- en toetsentijd toe ! 
Onze kleuters wensen we nog een fijne laatste kleutertijd toe in hun vertrouwde 
klasje en bij hun vertrouwde juf ! 
 
Tijdens de examenperiode weet je als ouder niet altijd hoe je je kind kan motiveren. 
In dit filmpje krijg je tips over wat je kan doen als ouder(s) tijdens de toetsen- en 
examenperiode. Ga alvast eens een kijkje nemen ! 
 
Hier heb je de link van het filmpje : 
http://www.klasse.be/ouders/37919/ziezo-motiveer-je-kind-bij-
examens/#.U5VnfhYflyY 
 
AFWEZIGHEID DIRECTIE 
 
Momenteel is de plaatsvervangende directie afwezig tot en met vrijdag 13 juni 2014. 
U kan steeds terecht bij de directie van GBS De Kiem, Els De Saeger of de 
administratief medewerker, Nora Verdoodt, die te vinden is in het directielokaal 
boven de refter van de school. 
 
SCHOOLFEEST 
 
Wij willen jullie alvast nog eens hartelijk bedanken om toch aanwezig te zijn op het 
schoolfeest, dit bewijst jullie betrokkenheid naar onze school toe.  Wij zijn jullie daar 
enorm dankbaar voor! Onze leerlingen die hebben deelgenomen aan onze 
kunstworkshops waren in ieder geval heel enthousiast.  Het was een geslaagde start 
voor ons verdere kunstproject.   
Graag willen we alle medewerkers bedanken voor de goede afloop.  
We willen ons nog eens verontschuldigen voor de ongemakken en weten dat niet 
iedereen zijn dansende kleuter heeft kunnen bewonderen, maar we hebben het zo 
goed mogelijk proberen te organiseren en hopen in de toekomst beter weer te 
hebben!  Bedankt voor jullie begrip. 
 
 
 
 

http://www.klasse.be/ouders/37919/ziezo-motiveer-je-kind-bij-examens/#.U5VnfhYflyY
http://www.klasse.be/ouders/37919/ziezo-motiveer-je-kind-bij-examens/#.U5VnfhYflyY
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VERKEERSWEEK 
 
Onze verkeersweek is achter de rug en we kunnen met fierheid zeggen dat onze 
leerlingen de behendigheidsproeven met hun fiets en het verkeerparcours met glans 
hebben doorstaan.   
Onze leerlingen van de 4de klas hebben hun voetgangersexamen schitterend gedaan 
en de leerlingen van de 5de klas slaagden in de grote verkeerstoets. 
 
Verder hebben onze leerlingen van de 1e klas heel wat geleerd van onze politieagent, 
Corneel Bergmans, die hen de verkeerregels als voetganger op de weg heeft 
toegelicht.   
Onze allerkleinste kleuters hebben ook in de klas gewerkt rond het verkeer en weten 
nu heel goed dat ze voorzichtig moeten zijn in het verkeer. 
 
Wij danken alvast de werkgroep Verkeer voor de uitwerking van dit verkeersproject 
en alle vrijwilligers o.a. Corneel, de wijkpolitie en de politiezone TARL die hebben 
meegewerkt aan de uitwerking ervan.  Wij zullen zeker gezien worden en rekenen  
nog steeds op jullie fijne samenwerking om onze schoolomgeving verkeersvrij en 
verkeersveilig te maken op de vooropgestelde momenten! 
Proficiat aan 2A want ze hebben alvast de hoofdprijs ontvangen op onze fluodag ! 
  
SCHOOLBUS 
 
Met een aantal uitstappen en schoolreizen in het vooruitzicht kunnen we niet alle 
avondritten garanderen in de maand juni. 

Op deze dagen kan de bus ‘s avonds niet rijden in Wambeek : 

- Maandag 2 juni 2014 
- Dinsdag 3 juni 2014 
- Dinsdag 17 juni 2014 
- Maandag 23 juni 2014 
- Dinsdag 24 juni 2014 
- Donderdag 26 juni 2014 

We hopen te mogen rekenen op jullie begrip hiervoor. 

KLASVERDELING EN KLASJUFFEN 

Momenteel zijn we bezig met het uitwerking van een mogelijke schoolorganisatie 
voor het schooljaar 2014 – 2015.  Aangezien er nog een aantal onduidelijkheden zijn 
i.v.m. de invulling van de directietaak en de lestijden die voor onze school zullen 
voorzien worden, vragen we nog even geduld te hebben.  Er is nog geen definitieve 
uitwerking en we hopen jullie te kunnen informeren via de laatste nieuwsbrief eind 
juni. 

KLASFOTO 

Woensdag 11 juni 2014 hebben we een fotoreportage voorzien op school.  We zullen 
enkel een klasfoto maken van elke klasgroep en jullie kunnen deze bestellen via het 
ontvangen inschrijfstrookje 



 
 

 3 

SCHOOLREIZEN  

Binnenkort staan er nog een aantal schoolreizen op ons programma.  Via een briefje 
van de klasjuf worden jullie verder op de hoogte gebracht.  Zorg alvast dat uw kind 
bij mooi zomerweer een zonnehoed/pet en zonnemelk mee neemt in zijn rugzak om 
zich te kunnen beschermen tegen de zon. 

WARME MAALTIJDEN EN SOEP 

De laatste schoolweek ( van 23 tot 27 juni 2014) zullen er geen warme maaltijden en 
soep meer worden aangeboden op school.  Gelieve uw kind van een lunchpakket te 
voorzien. 

BEZOEK AAN BINNENSPEELTUIN VOOR DE KLEUTERS 

Woensdag 18 juni 2014 zullen de kleuters van de onthaalklas en de 1ste kleuterklas 
kunnen gaan ravotten in de binnenspeeltuin van de Josan. 

Woensdag 25 juni 2014 zijn onze kleuters van het tweede en de derde kleuterklas 
aan de beurt. 

Verdere info volgt nog. 

KLEUTERPROCLAMATIE 

Dit schooljaar sluiten de kleuters van de 3e kleuterklas hun kleutertijd af met een 
logeerpartij op vrijdag 20 juni 2014.  Zaterdagochtend verwachten we de ouders van 
onze kleuters op de kleuterproclamatie en trakteren we iedereen op een lekker 
ontbijt.  Verdere info volgt nog ! 

PROCLAMATIE  ZESDEKLASSERS 

Op het einde van dit schooljaar nemen we met pijn in het hart afscheid van onze  
6de klassers.  Ze zijn klaar om de grote stap te zetten in het secundair onderwijs.   
Met de leerlingen, ouders en het Kiem-team willen we er een onvergetelijke avond 
van maken.  De getuigschriften van de lagere school zullen worden uitgereikt door 
het schoolbestuur en nadien bieden we jullie nog een hapje en drankje aan.   
Het oudercomité heeft het voorstel gedaan om achteraf jullie nog de mogelijkheid te 
geven om de match van de Rode Duivels te volgen op een groot scherm op school.  
Supporteren jullie ook mee? 

Verdere info volgt later ! 

RAPPORT EN OUDERCONTACT 

Woensdag 25 juni 2014 is er een oudercontact voorzien voor alle ouders.  De 
komende week zullen we jullie de mogelijkheid geven om jullie te laten inschrijven. 
Zorg dat jullie de inschrijfstrook tijdig terugbezorgen aan de juf. 

LAATSTE SCHOOLDAG 

Vrijdag 27 juni 2014 is het onze laatste schooldag.  Die dag zullen de lessen eindigen  
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om 11u50.  Er zal opvang voorzien worden in het ‘t Maantje. 

FILMVOORSTELLING BURKINA FASO 

Het is eindelijk zover!  Het reisverslag van het bezoek aan Bangrin in Burkina Faso is 
gemonteerd geraakt.  Een delegatie van ons Kiem - team heeft vorige zomer een 
bezoek gebracht aan de dorpsschool en onze leerlingen hadden heel wat verzameld 
voor de kinderen in deze school.  Voor de eerste keer studeerden er leerlingen in de 
school af en was er een groot feest. 
De wereldpremière van “Groeten uit Bangrin” is op woensdag 18 juni om 20u in de 
polyvalente zaal van  CC De Ploter te zien.   
Alle ouders en grootouders van De Kiem zijn van harte welkom ! 

Met vriendelijke groet, 

Het Kiem-team en de plaatsvervangende directie, Kathleen Sergooris 

KALENDER VAN JUNI 2014 

Maandag 9 juni 2014 Pinkstermaandag – Vrije dag  

Dinsdag 10 juni 2014 Bezoek aan de kringloopwinkel te Ternat 
door de 4e klas  

Woensdag 11 juni 2014 Fotoreportage voor de klasfoto’s          
We verwachten de leerlingen van 4A om 
8u15 op school voor de klasfoto !!! 

Vrijdag 13 juni 2014 Uitstap naar ‘ De Gavers’ voor de onthaalklas 
en 1e kleuterklas 

Vrijdag 13 juni 2014 Vooronderzoek medisch schooltoezicht op 
school voor de 2e kleuterklas 

Maandag 16 juni 2014 Medisch schooltoezicht in het centrum.   
(Doktersonderzoek) voor de 2e kleuterklas. 

Maandag 16 juni 2014 Start OVSG – toetsen voor de 6e klas 
( Zie planning – juf Sophie) 

Dinsdag 17 juni 2014 Uitstap naar Pairi Daiza voor de 2e en 3e 
kleuterklas .‘s Avonds rijdt de bus niet ! 

Woensdag 18 juni 2014 Bezoek binnenspeeltuin  voor de onthaalklas 
en 1e kleuterklas 

Woensdag 18 juni 2014 Wereldpremiére : Groeten uit Bangrin  CC De 
Ploter om 20u 

Vrijdag 20 juni 2014  Logeerpartij voor de 3e kleuterklas 

Zaterdag 21 juni 2014 Kleuterproclamatie en lekker ontbijt voor de 
ouders en broer(s)/zus(sen) van de kleuters 
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van de 3e kleuterklas 

Van maandag 23 juni t.e.m. vrijdag 27 juni 
2014 

Geen  warme maaltijd en soep ! 

Maandag 23 juni 2014 Overgangsgesprekken  

Dinsdag 24 juni 2014 Overgangsgesprekken 

Woensdag 25 juni 2014 Overgangsgesprekken 

Woensdag 25 juni 2014 Bezoek binnenspeeltuin voor de 2e en 3e 
kleuterklas 

Woensdag 25 juni 2014 Rapport en oudercontact 

Donderdag 26 juni 2014 Uitstap naar het provinciaal domein        ‘ 
Halve Maan’ in Diest voor de 3e en 4e klas.                                                   
‘s Avonds rijdt de bus niet ! 

Donderdag 26 juni 2014 Proclamatie voor de 6e klas om 20u. 

Vrijdag 27 juni 2014 Laatste schooldag – Einde : 11u50 

Zaterdag 28 juni 2014 t.e.m. zondag 31 
augustus 2014 

Zomervakantie 

 


