
  
 

 

 

 

 

 

Onderwijs op maat  

Tutorlezen 

 

Fietsexamen klas 6 

Binnenkort vliegen de 6de klassers ons nest uit. 

Velen zullen volgend jaar met de fiets naar school 

gaan. Omdat we het belangrijk vinden dat zij zich 

veilig in het verkeer kunnen begeven, test de 

politie woensdag hun fietsvaardigheden in het 

verkeer. Wie slaagt, krijgt een diploma. SUCCES!  

 

 

 

NIEUWSBRIEF  juni 2018 

 

Klas 6 leest samen met klas 1. Zo krijgt iedereen 

veel oefenkansen en leren de oudsten ook hun 

verantwoordelijkheid dragen naar de kleinsten 

toe.  

 

 



  
 

Eindtoetsen 

De eindtoetsen komen eraan. Je zal merken als ouder dat de planning van 

toetsen geleidelijk aan wordt opgebouwd doorheen de schoolloopbaan van 

je kind.  

Een goede planning is het halve werk. Maar plannen is niet vanzelfsprekend. 

Het is een vaardigheid die moet aangeleerd worden. Wij maken daar op 

school werk van. Het is interessant om ook als ouder een oogje in het zeil te 

houden bij het opvolgen van deze planning. 

 

 

 

 

Sportactieve school  

Sportbeurs klas 6 

De foto’s van de sportbeurs kan je terugvinden op www.deinze.be/sport. 

Middagsport 

Klas 6 organiseert deze maand nog leuke sessies dans en ropeskipping voor 

de schoolgenoten. Succes verzekerd! Dank je wel aan de ouderraad om 

deze activiteiten te begeleiden. 

Schooloverschrijdende sportdag 

Alle klassen van het lager hebben nog een leuke sportdag voor de boeg 

waarbij ze zich kunnen uitleven met leeftijdsgenoten van de naburige 

scholen. 

 

 

TIP voor de toetsenperiode: 

Op tijd naar bed, dan kan 

je kind zich nog zo goed 

concentreren.  

 



  
 

Familiale sfeer 

Leerkracht = Heldin van het jaar 

   

Via het tijdsschrift Klasse wordt elk jaar een leerkracht van het jaar in de 

bloemetjes gezet. 

De Leraar van het Jaar 2018 werd geen leraar. Want niet alleen wie lesgeeft, 

verdient waardering. Veel mensen op school zijn onzichtbaar én onmisbaar.  

Uit de 11.000 inzendingen werden 100 topgenomineerden geselecteerd 

waaronder onze Els Van Lysebettens. Zij zet zich al jaren vrijwillig in voor onze 

school. Zo organiseert zij onze schoolbib, komt leerlingen met extra zorgen 

ondersteunen op school maar helpt ook enkele gezinnen thuis met o.a. 

huiswerkbegeleiding, … 

Els werd jammer genoeg niet als winnaar gekozen maar genoot van een 

heerlijk verwennamiddagje aangeboden door KLASSE en voor ons is Els 

sowieso een winnaar. 

Dank je wel voor alles wat je voor onze school doet. 

Els is niet alleen!! Zo zijn er heel wat vrijwilligers die onze school laten zijn wie ze 

is: zwem(groot)ouders, mensen die voeren – halen, leesmoekes, 

huiswerkbegeleiders, ouderraad, mannen die onze schoolleertuin 

onderhouden, middag- en ochtendtoezichters, …, poetsdienst, Peter en nog 

heel wat helpers hier en daar. 

Dank je wel allemaal. Zonder jullie hulp stonden we niet waar we nu staan. 

Schoolfotograaf 

Maandag 11 juni komt de schoolfotograaf langs. 

Dit schooljaar worden enkel klasfoto’s getrokken. 

 

 

 

 



  
 

Slotviering 

Op maandag 25 juni zijn alle ouders en grootouders welkom op de slotviering 

van ons schooljaar in de kerk van Eke om 13.30u (lagere school). 

Proclamatie klas 6 

Op dinsdag 26 juni nodigen we alle ouders van klas 6 uit voor de officiële 

uitreiking van de getuigschriften lager onderwijs. De kinderen zorgen voor een 

show en na afloop drinken we samen een glaasje. De uitnodiging volgt. 

Oudercontacten einde schooljaar 

Op de laatste dag van het schooljaar is er maar een halve dag school. 

Gedurende de namiddag kunnen de ouders van de kinderen uit het lager 

nog langs komen voor een kort oudercontact indien zo gewenst.  

Data volgend schooljaar 

Eerste Communie: 4 mei 2019 om 10u 

H. Vormsel: 30 mei 2019 om 9u 

Toffe projecten  

Cultuur 

In juni mogen de kinderen van het lager gaan genieten van een muzikale 

theatervoorstelling in cc Nova: Badaboum, geregisseerd door Nic Balthazar 

en muzikaal ingekleurd door Bert Huysentruyt (Zingaburia, Kosmoo, Broken 

Circle Breakdown, Gorki) en Annebelle De Witte (Zsa zsa zu). 

Bebat batterijenjacht 

  

 

Afsluitmoment jaarthema 

Donderdag 14 juni sluiten we het jaarthema af met heel de school. Een 

klasdoorbrekende namiddag waarin we samen genieten, spelen en nog 

eens ondergedompeld raken in de waarden die we van de verschillende 

vogels leerden doorheen het schooljaar. Stilletjes aan leren we zo om sterker 

in het leven te staan. 

 

Breng je gebruikte batterijen binnen bij ons op school (via 

de klas of in de studio) tussen 1 en 30 juni. Alle scholen 

van Nazareth-Eke doen mee aan deze actie en sparen 

zo voor picknicktafels voor de gemeente. Samen sterk! 

 



  
 

 

Leerlingenraad 

Naar jaarlijkse traditie staat een receptie op het programma voor de 

kinderen die dit schooljaar in de leerlingenraad zetelden. Dank je wel voor 

jullie inzet, gezonde kritische noot en opbouwende ideeën waardoor onze 

school kan groeien. 

Dank je wel, Melissa, mama en lid van de ouderraad, om deze groep steeds 

mee te begeleiden. Je zorgde mee voor een brug tussen kinderen en ouders. 

 

Klusjesdagen 

Wie graag een handje komt toesteken in de vakantie om klusjes te klaren op 

onze school is welkom op zaterdag 30 juni of maandag 27 augustus. Wij 

zorgen voor een gezellige pauze met een snackje en een drankje. 

Mogelijkheid tot inschrijven kan via een afzonderlijk schrijven. 

 

Data voor volgend schooljaar 

 Boerderijklas voor klas 1 en 2: woensdag 26 september t.e.m. vrijdag 28 

september in ’t Bakkershof in Makkegem 

 Stadsklas voor klas 3 en 4: maandag 1 april t.e.m. woensdag 3 april in Gent 

 Bosklas voor klas 5 en 6: maandag 13 mei t.e.m. vrijdag 17 mei  

Tevredenheidsenquête 

Er vulden al heel wat ouders de enquête in. Mogen we nogmaals vragen om 

de enquête via de website in te vullen? Hoe meer reacties hoe rijker de 

feedback. 

Surf naar de website: www.vbseke.be – klik op de klas van uw kind – ga naar 

dit bericht:   

 

Dank je wel aan alle ouders die hier al werk van maakten. 

Via het wachtwoord vbseke geraak je op de enquête. 

 

http://www.vbseke.be/


  
 

 

Ouderraad 

 
Wist je dat… 
… het kriebelteam van de ouderraad terug op pad is geweest? 
… er maar hier en daar een dood neetje gevonden werd? 
… ons kriebelteam dus zijn vruchten opbrengt? 
… we jullie aanmoedigen om de haren van jullie kinderen regelmatig zelf te controleren? 
… de middagsport onder begeleiding van L6 super plezant is? 
… dans en rope skipping nog op de agenda staan? 
… we stilaan aan het einde van het schooljaar komen? 
… ook de activiteiten van de ouderraad op z'n einde komen? 
… er toch nog enkele kinderen mogen genieten van een film voor de fluoactie? 
… we voor de kleuters op 27 juni nog eens alles uit de kast halen? 
… we hen dan trakteren op lekkere gezonde sapjes? 
… de volgende vergadering van de ouderraad doorgaat op maandag 11 juni om 20u15? 
... ook voor deze laatste vergadering iedereen meer dan welkom is! 
  
Tot dan! 
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