
  
 

 

 

 

 

Het frisse groen op jonge twijgen, 

een tere tak met bloesemknop. 

De natuur spreekt en zal niet zwijgen, 

de lente volgt de winter op. 

  

Pasen schenkt ons weer nieuw leven, 

het oude is voorbij gegaan. 

Een licht wordt ons gegeven, 

om in het donker op te staan. 

  

Pasen opent dichte deuren, 

een voorportaal is ons bereid. 

Een leven vol van lentekleuren, 

een vleugje van de eeuwigheid. 

Onderwijs op maat  

Oudercontacten 

Na de vakantie maken we terug tijd voor een ouderpraatje met de ouders 

van de kleuters. Meer info volgt via briefwisseling. 

Woonzorgcentrum 

De leerlingen van klas 6 starten na de vakantie een traject met het 

woonzorgcentrum. Zij maken kennis met de werking (verschillende beroepen) 

en leren de bewoners beter kennen.  Ze worden ook ingeschakeld bij ergo-

activiteiten.  

Boerderijbezoek 

De kleuters van Landuit gaan op woensdag 25/4 naar de Pierlepijnboerderij. 

Ook de kleuters van de Poohklas gaan op boerderijbezoek. 

Zwerfvuilactie 

Om onze kinderen tot goede wereldburgers op te voeden en om hen ook 

bewust te maken van ons milieu, nemen we deel aan de zwerfvuilactie van 

de gemeente. Alle kinderen van het lager dragen hun steentje bij om de 
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straten van Eke proper te krijgen. De gemeente zorgt voor het nodige 

materiaal en komt een woordje uitleg geven waarom dit zo belangrijk is. 

Sportactieve school  

Netbal 

Ons 5de en 6de leerjaar verdedigden onze schoolkleuren op het SVS-tornooi in 

Nazareth. 

We haalden 2 zilveren en 1 bronzen medaille binnen. Dikke proficiat!  

American Games 

Klas 5 gaat sporten op zijn Amerikaans op maandag 16/4. Always a great 

adventure. 

Buitenspeeldag 

Op woensdagnamiddag 18/4 gaan alle I-pads langs de kant: buiten ravotten 

is de boodschap want het is buitenspeeldag! 

Familiale sfeer 

Opendeurdag/schoolfeest 

Ondanks de koude werd het een warme dag. We schreven heel wat nieuwe 

gezinnen in die de gezelligheid en de visie van onze school waarderen. 

De sneukeltocht was een succes. 

Vandaag kwam nog de winnaar van de foto-opdracht uit de bus. 

Arne Van Oost en familie zijn de winnaars van de heerlijke chocolade kip. 

Proficiat. 

Dank je wel aan allen die erbij konden zijn en een EXTRA dikke dank je wel 

aan alle helpers van dit mooie gebeuren. 

Welkom 

Na de Paasvakantie starten 2 nieuwe kleuters: Tess op Landuit en Rozanne in 

de Julesklas. 

In het eerste leerjaar startte nog voor de vakantie Vita. 

We wensen hen veel warmte en plezier toe op onze school. 

 

 



  
 

 

Babynieuws 

Juf Sarah beviel op 19 maart van een flinke zoon: Richard. We wensen haar 

en haar vriend alle geluk toe met hun kleine spruit. 

Toffe projecten  

Whizzkids 

Wat een knallers in klas 5. De delegatie (democratisch gekozen door de klas) 

die in Brussel kampte voor een plaatsje in de finale, miste die nipt maar kwam 

met een Xperibird Nestkastje naar huis.  

XperiBIRD.be is een educatief project dat het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen en Google.org in 2016 op touw hebben gezet. 

Lagere en secundaire scholen in heel België krijgen nestkastjes, waarin een door een 
nanocomputer gestuurde camera steekt. Hiermee kunnen de leerlingen heimelijk 
toekijken hoe het er op veel mezennesten aan toe gaat. 

Dit is het eerste project van dien aard in ons vlakke land. Op een wonderlijke wijze 
brengt het natuurwetenschap en techniek samen. Het wil dan ook heel wat bereiken: 
jongeren van 10 tot 14 jaar aan burgerwetenschap laten doen, zodat ze belangstelling 
krijgen in wetenschap en techniek. 

Met de camerabeelden kunnen de klassen immers wetenschappelijk waardevolle 
gegevens inzamelen (de soort op het nest, het aantal gelegde eieren, de data waarop 
die uitkomen ...). De leerlingen voeren de gegevens in, die dan op het internet 
verschijnen in de vorm van een interactieve kaart van de nestkaarten. Voor de 
wetenschappers van het KBIN zijn die gegevens buitengewoon interessant 
onderzoeksmateriaal. 

Een verdienste van sterke samenwerking en doorbijten. Dikke  proficiat! 

Fluoactie 

Sommige klassen werden al door de ouderraad getrakteerd op een film. Heel 

fijn voor de kinderen. Fluo TOP. 

Koekenverkoop 

Naar aloude traditie en ter sponsoring van onze zeeklas zetten klas 5 en 6 een 

koekjesverkoop op touw. Jullie krijgen een bestelformulier mee naar huis via 

uw kind(eren). Dank je aan iedereen die sponsort. 

Broederlijk Delen 

Dankzij de koffiestop en het sober maal kunnen wij €835 storten voor 

Broederlijk Delen. 

 

https://www.naturalsciences.be/nl
https://www.naturalsciences.be/nl
https://www.google.org/
http://xperibird.be/en/database#carte-interactive-des-nichoirs


  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege heel het team VBS Eke wensen wij u 
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