
  
 

 

 

 

 

 

Lichtmis 

Onderwijs op maat  

Kennismakingsdagen 

Klas 5 en klas 6 gaan deze maand proeven van het secundair onderwijs in 

Oudenaarde. Het helpt de kinderen om een bewuste studiekeuze te maken. 

In klas 6 wordt er ook bijzondere aandacht aan besteed door juf Bettina en 

juf Lien uit het horizonteam van het VCLB Deinze.  

Whizzkids 

Klas 5 is nog steeds in de running met een nagenoeg onfeilbare score na 2 

proeven. Allen duimen voor vrijdag: de 3de ronde komt eraan en misschien 

halen we dan wel een ticket binnen voor de halve finale in Brussel op 14/3. 

Succes! 
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ZILL 

Het geZILLige team Vrije Basisschool Eke vierde de geboorte van ‘ZILLeke’ 

tijdens de personeelsvergadering van januari en stort zich zo in het avontuur 

van het nieuwe leerplan: Zin In Leren, Zin In Leven waarbij de harmonieuze 

ontwikkeling van elk kind centraal staat. Wij zijn alvast fan! 

    

   

 

Sportactieve school  

Kleuterboemeldag 

De kleuters van de uiltjesklas en de oudsten van Landuit mochten zich een 

dagje gaan uitleven op de kleuterboemeldag. Dank je aan alle 

(groot)ouders die ons voerden. 

Tussen 4 vuren 

De jongens van het derde leerjaar behaalden de 3de plaats op het SVS-

tornooi in Nazareth.  

De jongens van het vierde leerjaar en de meisjes van het derde leerjaar 

gingen onder het motto: ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ en genoten  

van een middagje extra sport. 

 



  
 

Dikke proficiat aan alle sporters en dank je wel aan alle supporters. 

Zwemmen kleuters  

Na de Krokusvakantie starten we met watergewenning voor de kleuters van 

de derde kleuterklas. De ouders krijgen extra informatie via een afzonderlijk 

schrijven. 

 

 

Familiale sfeer 

Carnaval 

Kom je vrijdag ook in je carnavalsoutfit?  

Stoet start om 13.30u. Iedereen welkom!  

De ouderraad zorgt voor een koffietje na 

afloop. 

 

Opendeurdag/schoolfeest 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 18 maart zetten we onze 

deuren open voor iedereen van 10u – 

12u. 

In de namiddag staat een toffe 

sneukelwandeltoer op het programma 

met gezellige afsluiter op onze school. 

Meer nieuws volgt! 

 



  
 

Valentijnsontbijt 

De ouderraad draait op volle toeren om alles klaar te stomen voor alweer 

een heerlijk ontbijtje voor jou en je familie. 

 

 

Jarigen van de maand 

Elke maand staan de jarigen van de maand  

samen te blinken… en we zingen natuurlijk uit volle borst:  

“Lang zullen ze leven!” 

 

Welkom nieuwe kleuters 

In de Julesklas starten op 1 februari Alixe en August. 

Na de krokusvakantie verwelkomen we Julie in de derde kleuterklas en 

Omnia in de Julesklas. 

Veel plezier op onze school. 

 

Toffe projecten  

Jaarthema 

HOKKO komt eraan gevlogen deze maand. 

 

Hokko is gelukkig als hij kan geven. Het gaat niet alleen om cadeautjes geven. Je 

kan ook geven door te helpen of iets te doen voor iemand anders. Of je kan ook 

delen: een stukje van wat je zelf hebt, delen met iemand anders. Anderen blij 

maken, maakt jezelf gelukkiger!  

 

 

 



  
 

Nog eens een hartelijk dikste dank je wel aan de ouderraad voor de toffe 

voorstelling waar we mochten van genieten in cc Nova. We werden er zowaar 

gelukkig van! 

 

 

 

 

Leerlingenraad 

 

Wij doen mee! Vanuit de leerlingenraad stellen we een enquête op om naar de 

tevredenheid van de leerlingen op onze school te peilen.  

 Heb je veel vrienden? 

 Kom je graag naar school? 

 Kan je bij iemand terecht als je gepest wordt op school?  

 … 

Ook jullie, als ouders,  zullen nog dit schooljaar bevraagd worden over de 

tevredenheid over onze school. 

Zo willen we onze kwaliteit bijschaven. 

We vinden dat dit perfect past binnen ons jaarthema. 

 



  
 

Ouderraad 

 
Wist je dat… 

  

…de ouderraad ook in het nieuwe jaar voor de school paraat staat? 

...de kleuters en leerlingen van L1-L4 konden genieten van een voorstelling rond geluk? 

...de ouderraad deze voorstellingen kon sponsoren dankzij uw steun aan onze activiteiten? 

...we daardoor ook konden bijdragen aan de uitbreiding van de avi leesboekjes? 

...het kriebelteam al op pad is geweest? 

…de fluoactie bijna op zijn einde loopt? 

…de leerlingen binnenkort voor hun inzet beloond zullen worden! 

…ook het valentijnsontbijt eraan komt op 11 februari? 

…we hopen op jullie talrijke bestellingen? 

…de enige echte VBS-Eke carnavalsstoet eraan komt op 9 februari? 

…de ouderraad dan opnieuw zijn deuren van het praatcafé opent? 

…we hopen op veel toeters en bellen! 

…de volgende vergadering van de ouderraad doorgaat op maandag 12 maart om 20u15? 

  
Tot dan! 
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