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Beste ouders,

GBS Leefdaal
Beste wensen voor het nieuwe jaar!
Vorige week verwelkomden we 4 kleuters bij juf Marlies, 1 kleuter bij juf
Fabienne, 1 kleuter bij juf Griet en 1 kleuter bij juf Lieve.
We zijn nu met 150 kleuters en 259 kinderen in de lagere school.
Tijdens de kerstvakantie werd het medialokaal van de lagere school door de
werkmannen van de gemeente Bertem (waarvoor dank) omgetoverd tot een
gezellig klaslokaal voor het derde leerjaar A van juf Lie en juf Vanessa. Het
klaslokaal van juf Evelien, het derde leerjaar B, zal op een later tijdstip dit
schooljaar groter gemaakt worden. Zo krijgen we op de tweede verdieping drie
aangename klaslokalen.
In deze nieuwsbrief lees je meer over verschillende klasactiviteiten, de quiz
van het oudercomité, de inschrijvingsperiode en kleuterborrel, de gift aan
Mama’s Depot, de uitnodiging van de gemeente Bertem en enkele belangrijke
weetjes.

KERSTMARKT – WINTERBAR: 3033 keer DANKJEWEL!
We hebben 2019 bijzonder mooi afgesloten met de Kerstmarkt - Winterbar op dinsdag
17 december.
De opkomst was overweldigend en iedereen heeft er duidelijk van genoten. De
bijdrage van 3033 euro voor De Eglantier uit Leefdaal, ons goede doel in het kader van
'De Warmste Week', is dan ook een opsteker en het mooiste bewijs dat GBS Leefdaal
een zeer mooie achterban heeft. Een dikke dankjewel aan iedereen die meehielp!

"Vele handen maken licht werk"
En we willen weer beroep doen op die fantastische helpende handen van
ouders. Zeker voor het feestweekend van 15, 16 en 17 mei 2020 kunnen we
nog veel hulp gebruiken.
Laten jullie weten via oudercomite.harlekijn@gmail.com of je er kan bij zijn?
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Vijfde leerjaar: de verdwenen vrachtwagenchauffeurs
Tussen 6 en 10 januari 2020 speelden de kinderen van het vijfde leerjaar het spannend
klasspel “De verdwenen vrachtwagenchauffeurs”.
Bij dit spel kunnen de leerlingen heel veel opsteken over mobiliteit, vrachtvervoer,
logistiek, verkeersveiligheid, aardrijkskunde, techniek en talen. Dit gebeurt door vragen
te beantwoorden bij het bordspel (op vrachtwagenbache gedrukt) en educatieve apps
(ontwikkeld in samenwerking met Studio Monk) te spelen op een bijgevoegde tabletpc.
Scholen kunnen de spelkoffer een week lang gratis ontlenen.

Derde leerjaar: film “Gruwelijke rijmen”
Een speciale filmvoorstelling in Cinema-ZED in Leuven staat op maandag 27 januari 2020 op het programma van
het derde leerjaar.
Wat als sprookjespersonages elkaar zouden ontmoeten?
Sneeuwwitje en Roodkapje worden beste vriendinnen. Jacob is verliefd op zijn buurmeisje
Cindy, maar zij heeft een oogje op de prins. Waar komt die gigantische bonenstaak in
Jacobs tuin plots vandaan? En lusten wolven liever biggetjes, grootmoeders of kleine
kinderen? Onder het alziend oog van de boze wolf lopen sprookjesfiguren elkaar
voortdurend voor de voeten.
De verfilming van Roald Dahls ‘Gruwelijke Rijmen’ brengt een hele parade
sprookjesfiguren bij elkaar in een ingenieus verhaal voor alle leeftijden. Even hilarisch als
poëtisch, vol ondeugende twists en verrassende ontknopingen. Verbluffend geanimeerd
door de makers van o.a. De Gruffalo en Mannetje Tak.
De activiteit vindt plaats tijdens de namiddag. De kinderen vertrekken ‘s middags op school en kunnen die dag
geen soep of warme maaltijd bestellen. Gelieve een lunchpakket mee te geven.
Kostprijs: 6 euro per kind, via de maandelijkse facturatie.
Vervoer: gratis met De Lijn. De kinderen dragen hun fluovestje van de school.

Zesde leerjaar: workshop ukulele
Op dinsdag 28 januari 2020 volgen de leerlingen van het zesde leerjaar een workshop van “Muziek is de Max”.
In minder dan een uur leren om een liedje op een mini-gitaar te spelen…kan dat echt? Met 25 tegelijk?
Ja, het kan! Met deze toffe workshop van Muziek is de Max!
Rik komt naar de klas met 25 ukelele’s. Een ukelele lijkt op een gitaar, maar dan veel kleiner, en met
maar 4 snaren. We leren enkele basisakkoorden, hoe we onze vingers moeten zetten, hoe we het
instrument vasthouden en hoe we met de snaren omgaan. Zo kunnen we al snel eenvoudige
(pop)liedjes spelen. De ideale kennismaking met een snaarinstrument, waarna je zeker meer wilt leren!
Je voelt snel hoe leuk het is om een liedje te leren spelen en je favoriete songs mee te kunnen zingen!
De activiteit vindt plaats in de Vlieg-In tijdens de lesuren (namiddag).
Kostprijs: 6 euro (via de maandelijkse facturatie).

13 januari 2020

-2-

NIEUWSBRIEF 6

GBS LEEFDAAL

Derde kleuterklas: naar het Africamuseum
Op donderdag 30 januari 2020 brengen onze kleuters van de derde kleuterklas (juf Lieve en juf Tamara) een
bezoek aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Ze volgen er de workshop “Kleine voetjes,
grote ogen”. Stap voor stap en spelenderwijs ontdekken ze grote en kleine museumstukken. Klaar voor een
spannend verhaal waarin mens en dier centraal staan? Oren gespitst en ogen open!
v
Vertrek: om 8.30 uur aan de school (LET OP! Vroeger vertrekuur!)
v
Terug: na de middag op school.
v
Kostprijs: 4,10 euro (via de maandelijkse facturatie)
v
Meebrengen: lunchpakket en drankjes in een rugzakje. De kinderen eten
’s middags in het museum. De kleuters dragen hun fluovestje van de school.
Voor het vervoer maken we gebruik van De Lijn (317 en 410). De halte van deze buslijnen bevindt zich aan de
Tervuursesteenweg. De kleuters gaan te voet van de school naar de steenweg. Het is dus belangrijk dat ze TIJDIG
(om 8.30 uur) op school zijn. Er gaan nog twee extra begeleiders mee.

Griezelen voor het goede doel: Heksentocht Leefdaal schenkt € 1900
aan Mama’s depot
Voor de 18e keer griezelden eind oktober 500 dappere
wandelaars door Leefdaal langs donkere holle wegen en
vreemde figuren. De editie van 2019 werd er eentje om in te
kaderen. De acht acts onderweg blonken uit in originaliteit: de
tocht was niet voor bange zielen! En de mooi versierde
voortuinen op het parcours zorgden voor extra sfeer.
De opbrengst van deze spannende avond gaat dit jaar naar
Mama’s depot, een warm initiatief van KVLV Bertem, Leefdaal &
Korbeek-Dijle i.s.m. de gemeente en het OCMW. In Mama’s
depot kan iedereen terecht voor mooie tweedehandse kleren en kinderspullen, netjes gesorteerd en opgeknapt
door vele vrijwilligers. Dankzij de mooie som van 1900 euro kan Mama’s depot investeren in enkele duurdere
stukken die ze minder vaak aangeboden krijgen.
De Heksentocht is een unieke samenwerking tussen de Leefdaalse verenigingen. Ook dit jaar kon de Heksentocht
rekenen op de medewerking van de KVLV, de Gezinsbond, Chiro Leefdaal, GBS Leefdaal, de Zanglijster, de CM,
Tjerrie & vrienden, De Joskes, de vrienden van de Korbeekstraat, Kattestroof en heel veel enthousiaste
medewerkers en dorpsgenoten.
Meer info over Mama’s Depot? Kijk op hun facebookpagina voor de openingsuren en activiteiten:
https://www.facebook.com/mamasdepot/

Quiz “Breek er je hersenen niet over!”
Oudercomité Harlekijn organiseert op zaterdag 15 februari 2020 weer een knallende
QUIZ!
Ondertussen is het de vierde editie. Na vorig jaar, was het enthousiasme bij deelnemers en makers weer
groot om er opnieuw voor te gaan. We zorgen voor een goede mix aan vragen, raadsels en puzzels van
klassieke tot onverwachte thema’s. Zo wordt een fijne avond gegarandeerd en de opbrengst gaat weer
helemaal naar activiteiten en acties voor onze kinderen. Grijp dus bevriende ouders en sympathisanten
bij de arm, vorm een ploeg van 6 personen en schrijf je nu in.
Wanneer? Zaterdag 15 februari 2020 om 19u30 nodigen we jullie dan ook
graag uit voor onze quiz. We gaan stipt om 20u van start.
Waar? GC Vlieg-In, Vlieguit 6, 3061 Leefdaal
Hoe inschrijven? Ga naar http://harlekijn.gbs.leefdaal.com/
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INSCHRIJVINGEN 2020-2021
✔ Medisch onderzoek
Voor verschillende klassen organiseert het CLB een
medisch onderzoek op school.
* dinsdag 21 januari 2020 voor L1A (juf Linsey D)
* vrijdag 24 januari 2020 voor L6A (juf Isabelle)
* dinsdag 28 januari 2020 voor L1B (juf Evelien S)
* dinsdag 11 februari 2020 voor L4B (juf Ingrid)
* vrijdag 14 februari 2020 voor L6B (juf Sophie)
✔ Het oudercontact voor de kleuterschool vindt
plaats op dinsdag 28 januari 2020. Elke kleuter krijgt
hiervoor een aparte inschrijvingsbrief mee.
✔ Op vrijdag 31 januari 2020 is er een plaatselijke
verlofdag voor kinderen en leerkrachten.
Er is opvang mogelijk indien er vooraf ingeschreven
wordt. De kinderen kregen hierover al een brief mee.
Meer inlichtingen op ons secretariaat:
secretariaat@gbsleefdaal.be

We schreven het al in de
vorige nieuwsbrief De
gemeente Bertem kiest
ervoor om NIET digitaal in
te schrijven. Voor de drie
Bertemse basisscholen
gelden de volgende afspraken:
Van 2 maart tot en met 13 maart 2020 voor
voorrangsleerlingen (= broers/zussen + kinderen van
personeel) vanaf geboortejaar 2018 en vroeger
•
Vanaf 16 maart 2020 voor alle kinderen vanaf
geboortejaar 2018 en vroeger
De ouders moeten zich persoonlijk melden op de
school en schriftelijk inschrijven.
•

Het schoolbestuur bepaalt elk jaar
het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen
worden. Voor het schooljaar 2020-2021 is
dat 46 kinderen voor geboortejaren 2018, 2017 en
2016, voor de andere geboortejaren blijft dit 50 (25
leerlingen of kleuters per klas).

KLEUTERBORREL:
op zaterdag 15 februari 2020 van 16 tot 18 uur
Ouders met peuters geboren in 2018 zijn welkom op de
KLEUTERBORREL
op zaterdag 15 februari 2020 van 16 tot 18 uur.
KOM …
- de klassen en kleuterschool verkennen
- kennismaken met andere ouders, het kleuterteam en
de schoolwerking
- vragen stellen aan de kleuterjuffen

WELKOM …

Namens het schoolteam,
Lieve MORRIS, directie
Nele VERHELLEN, directie a.i.
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Vernieuwde dienstverlening
In februari opent ons gloednieuw onthaal. Jij hoeft niet meer op zoek
te gaan naar de juiste balie. Wij komen naar jou! Maak op 31 januari
kennis met onze onthaalmedewerkers en hun nieuwe werkplek. Om
16 uur wordt het nieuwe onthaal feestelijk geopend.
Vanaf maart hoef je ook niet meer op ons te wachten. Wij wachten
voortaan op jou. We werken vanaf dan namelijk op afspraak. Zo
worden de wachttijden tot een absoluut minimum herleid. Bovendien
is vanaf 1 maart het gemeentehuis ook vaker open. We vertellen je
er alles over tijdens de opendeur.
Voorstelling meerjarenplan
Kom kijken hoe de nieuwe sporthal, de nieuwe site aan Rapid Bertem
en het centrum van Leefdaal eruit gaan zien. Of vertel ons hoe het
toekomstige skatepark eruit moet zien. Wij zijn benieuwd naar jouw
mening!
Werp een blik achter de schermen
Ontdek
• het vrijetijdsaanbod
• de trektochten
• het Mama’s Depot
• onze dienst warme maaltijden
en gezinshulp
• de gemeentelijke loods waar
onze technische ploegen aan
het werk zijn
• het gemeentebestuur zoals
het vroeger was met o.a. oude
registers van burgerlijke stand
en oude notulen van de
gemeenteraad
• je woning in het gewestplan

Leer
• hoe je je woning inbraakveilig
maakt
• hoe je je beschermt tegen
cybercriminaliteit
• je voorbereiden op een
noodsituatie door het virtual
realityspel van Be-Alert te
spelen

Voor onze kleinste inwoners
• kinderanimatie door
Kattestroof
• voorleessessies in de bib
• wie wil, mag even
burgemeester spelen

Elke bezoeker krijgt een cadeautje en maakt
kans op een B-bon ter waarde van 20 euro!
www.bertem.be/opendeur

Buitengewoon
Boeiend!
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