NIEUWSBRIEF 1 september 2017
WELKOM TERUG ALLEMAAL
JAARTHEMA 2018-2019: Stap je mee?

We blijven er SAMEN STERK voor gaan en stap voor stap werken we op een
ludieke en pedagogische manier aan de waarden waar wij
als Vrije Basisschool Eke voor staan:
❖
❖
❖
❖

Positiviteit en optimisme
Groei en kwaliteit
Verantwoordelijkheid
Eigenheid, vertrouwen en warmte

Alle activiteiten zullen te volgen zijn op onze website: www.vbseke.be

Onderwijs op maat
Teamteaching
Dit schooljaar bouwen we ons vernieuwend onderwijs verder uit.
Na een succesvol jaar in het eerste leerjaar en in onze zorgwerking gaan we
enthousiast verder op de weg van teamteaching. Twee evenwaardige leerkrachten
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staan voor de klas en komen zo SAMEN STERKER tegemoet aan de diverse noden
van de kinderen.
Op de infoavonden verneemt u meer over hoe we dit precies organiseren.
Zie kalender of bijlage schoolreglement voor de juiste dagen/uren.
ZILL en wiskunde
Elk schooljaar werken we aan onze kwaliteitszorg en professionaliseren we verder.
Dit schooljaar starten we met een nieuwe wiskundemethode. We kozen voor ‘Reken
Maar’ waarbij we meteen ook ‘ZILL-ig’ aan het werk gaan.
ZILL staat voor ‘Zin voor leren, zin voor leven’. Dit is het nieuwe leerplanconcept van
het Katholiek Onderwijs Vlaanderen waar alle katholieke scholen zich dienen in te
specialiseren tijdens de komende schooljaren. Wij zijn alvast enthousiast.

Leerlingenraad
In de Vrije Basisschool Eke mogen de kinderen hun stem laten horen.
Uit elke klas worden twee afgevaardigden gekozen (1 mandaat per schoolcarrière)
die de klasideeën en –tips presenteren op de leerlingenraad. Directie, ouderraad en
leerkrachten bespreken samen met de kinderen aan welke wensen kan voldaan
worden.

Sportactieve school
Zwemmen
Elke woensdag gaan er klassen zwemmen. De data kan je terugvinden in de bijlage
van het schoolreglement (staat ook op de website bij praktisch). Gelieve de
zwemkledij niet thuis aan te trekken. Dit wordt expliciet gevraagd vanuit het
zwembad en dit omwille van hygiënische redenen. Meisjes dragen een badpak,
jongens een zwembroek (geen losse short).
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Kinderen die niet mee zwemmen, blijven op school en krijgen zelfstandig werk. Een
niet-deelname aan zwemactiviteiten dient steeds gestaafd te worden door een
medisch attest of een briefje van de ouders.

Toon je sportclub@school
Op woensdag 19 september 2018 heeft de 7de editie
plaats van de actie 'Toon je sportclub @ school'. Sport
Vlaanderen, SVS, ISB en VSF roepen opnieuw alle
leerlingen op om in de outfit van hun sport(club) naar
school te komen.
Wie sport maakt immers meer mee. Het is dan ook het
ideale moment om jongeren te laten vertellen over hun
mooiste sportmoment en zo ambassadeur te worden
voor hun sport op school.
Wij doen mee!

Strapdag
Vrijdag 21 september gaan we terug strappen = stappen en trappen. Onze
Octopuswerkgroep werkt aan een verkeersvriendelijk dagprogramma vol toffe
verkeersactiviteiten. Iedereen mag alvast met de fiets naar school komen (kleuters
en lager). Vergeet je helm en fluojas niet.
Scholencross
Hij komt er weer aan! De jaarlijkse scholencross. Dit jaar steekt hij terug in een Urban
Trail-jasje. We lopen nu eens doorheen de straten en gebouwen van Nazareth en dit
op zondag 7 oktober.
Wij doen natuurlijk allemaal terug mee om de wisselbeker voor het grootst aantal
deelnemers in de wacht te slepen. Individuele medailles voor de snelste lopers zijn er
dit jaar niet bij, deelnemen is belangrijker dan winnen. Daarom krijgt elke deelnemer
ook een leuke attentie.
SAMEN STERK gaan we er terug voor! Dus kids, mama’s, papa’s, leerkrachten, …
schrijf jullie binnenkort al in. We sturen de link door zodra we die krijgen van de
gemeente.
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Turnkledij
Wie nog turnkledij wenst te bestellen kan dit via juf Leen regelen.

Familiale sfeer
Welkom
We heten alle 211 kinderen en hun ouders van harte welkom op onze school. We
maken er samen een leerrijk en boeiend jaar van.
Extra welkom aan de nieuwe kinderen:
Delice in klas 4
Ehi, Luka en Elie in klas 3
Ebenezer in klas 2
Jan en Florence in klas 1
Nicholas en Winner in de Uiltjesklas
Sacha en Divin in de Poohklas
Tara, Nora en Owen in de Julesklas
Verder wensen we juf Daphne (ondersteuning kleuterklassen vanaf oktober) en juf Els
(ondersteuning lager vanaf oktober) en alle andere teamleden een fijne start terug
bij ons op school.
Ochtendopvang
Vanuit de resultaten van de tevredenheidsenquête van de ouders en de kinderen
besloten we de ochtendopvang anders te organiseren.
De kleuters worden dit schooljaar opgevangen in de Nijntjesklas (kleuterklas rechts
van de refter). Juf Veerle staat in voor de opvang van de kleinsten. Tot nieuwjaar
houden we ook de kinderen van het eerste leerjaar bij deze groep zodat ze een
geleidelijke overgang krijgen naar het aangepast spelmateriaal en de stoerdere
grotere kids in de opvang.
De kinderen van het lager worden opgevangen in de prefab achter de refter (waar
vroeger het secretariaat was). Juf Aline is daar verantwoordelijk.

Slaapklasje
Tussen 12u en13u kunnen de allerkleinsten een uurtje slapen in het slaapklasje.
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Juf Isabelle verzorgt het slaapklasje maar is nog even in ziekteverlof na een
operatieve ingreep. Zij wordt vervangen door oma Carine op maandag en dinsdag
en door mama Helena op donderdag en vrijdag. We heten hen ook welkom in ons
team.
Klusjesdagen grote vakantie
Op de hoofdschool werden de tekeningen op de speelplaats opgefleurd, onkruid
werd gewied, opvangklassen werden verhuisd, bomen gesnoeid, klassen verhuisd, …
en er werd VEEL gepoetst. Onze school is terug ‘spic en span’.
Een oprecht woord van dank aan alle ouders, sympathisanten, leerkrachten en
leerlingen die ons kwamen helpen.

Schooletentje
Het schooletentje komt eraan.
We gaan dit jaar terug naar een Halloween-editie waarbij de kinderen verkleed
naar school mogen komen.
Noteer alvast zaterdagavond 13 oktober in je agenda!
We werken samen met een nieuwe traiteur en er staat heel wat lekkers op het menu.
We zorgen ook voor animatie in de kinderdisco en in onze cavabar kunnen jullie
genieten van een gezellig aperitiefmoment.
Uitnodiging en mogelijkheid tot inschrijven mogen jullie al snel verwachten.
Je komt toch ook? Breng gerust vrienden en kennissen mee.

Opvang Ter Biesten
BKO Ter Biesten is gesloten op vrijdag 21 september NA school omwille van een
personeelsactiviteit. Er wordt dus geen naschoolse opvang voorzien die dag.
Mailadres per kind
Elk kind op onze school heeft een eigen mailadres. De briefwisseling naar de ouders
gebeurt enkel nog via dit adres. Nieuwe ouders krijgen hiervoor een stappenplan
mee. Zijn er nog ouders die hier problemen ondervinden, spring gerust binnen.
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Bestelling maaltijden
De maaltijden worden vanaf nu per maand besteld. Jullie krijgen elke maand een
invullijst mee samen met het menu en de kalender, waarop jullie kunnen aanduiden
wat uw kind elke dag zal eten. Gelieve dit briefje snel terug mee te geven aan de
klastitularis. Vergeet ook thuis niet te noteren welke dagen je warm bestelde voor je
kind(eren). Voor alle partijen is het gemakkelijker als er een regelmaat in zit. Vooral
voor de kleuters is het gemakkelijkst als het wekelijks hetzelfde blijft.
Enkel in geval van ziekte kunnen er wijzigingen doorgegeven worden. Gelieve
daarvoor de school te verwittigen VOOR 9u! Latere wijzigingen worden toch aan de
school aangerekend waardoor we genoodzaakt zijn dit door te rekenen aan de
ouders.

Toffe educatieve projecten
Jaarthema
In ons jaarthema gaan we samen op stap.
Elke rapportperiode komt een bijzondere slogan in de kijker met aandacht voor
belangrijke waarden in onze samenleving en op onze school.
•
•
•
•
•
•

1ste periode: Op blote voeten
2de periode: Je stoute schoenen aantrekken
3de periode: Op kousenvoeten
4de periode: In iemands schoenen staan
5de periode: Voeten onder tafel
6de periode: Voetje voor voetje

Over de mooie initiatieven die we in dit kader zullen brengen, houden we jullie via
de nieuwsbrief op de hoogte.
Schoolleertuin
Luc, Carl en Antoine komen ons begeleiden bij het zaaien, planten, onderhouden
en oogsten van allerlei lekkers en moois in onze schoolleertuin.
De kinderen van klas 4 mogen binnenkort aardappelen en ajuinen oogsten die ze in
het derde leerjaar zaaiden. De groei van de pompoenen wordt opgevolgd en nog
veel meer…
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BOERDERIJonderWIJS
Klas 5 en 6 nemen deel aan het pilootproject van de dienst landbouw en platteland
van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit past perfect in onze ZILL-visie en bij ons
opvoedingsproject en daarom springen wij mee op de kar.
Leerkrachten en landbouwers worden ondersteund bij een leertraject op de
boerderij gebaseerd op 3 principes van openluchtonderwijs:
• Actieve buitenactiviteiten
• Educatie
• Persoonlijke en sociale ontwikkeling
We trekken er 6 halve dagen op uit met de fiets naar het sierteeltbedrijf Lerouge in
Zevergem. We eindigen op vrijdag 25 april met een slotmoment voor de ouders om
14u ter plaatse. Noteer dit alvast in je agenda.
Boerderijklas
We kijken al uit naar de tweede editie van onze boerderijklassen. Klas 1 en 2 gaan
van woensdag 26 t.e.m. vrijdag 28 september genieten van het boerderijleven in
Makkegem (Schelderode).
Meer info volgt via de klas.
Gezonde scheurkalender
Vandaag kreeg elk gezin van de lagere school een gezondheidskalender mee naar
huis. Dit is een initiatief van Logo Gezond in samenwerking met de gemeente
Nazareth en de scholen van Nazareth-Eke. Elke dag wordt een scheurblaadje
afgetrokken met een gezonde tip of opdracht op.
Bedoeling is om kinderen meer bewust te maken van een gezonde levensstijl. Ook in
de klas vestigen we hier de aandacht op.
De gemeente vraagt ouders om mee te doen aan een online enquête om na te
gaan hoe bewust jullie thuis omgaan met gezondheid. Hiervoor krijgen jullie nog een
afzonderlijk schrijven mee.

Praktisch
Jullie kregen vandaag of op de vriendjesdag heel wat briefwisseling mee.
We lijsten het nog eens op:
•

Infofiche per leerling met persoonlijke gegevens: graag nakijken en
aanvullingen/wijzigingen terug meegeven naar school. Ook als er niets
gewijzigd is, mag je met ok handtekenen en terugbezorgen aan school.

09/385.52.49

directeur@vbseke.be

www.vbseke.be

•

•

•

•
•

Domiciliëring: ouders die nog niet intekenden om de maandelijkse rekening
via domiciliëring te betalen, krijgen hiervoor een nieuwe uitnodiging mee.
Bezorg het document ingevuld aan het secretariaat (mag via klas).
Goedkeuring schoolreglement en toestemming foto’s op de website graag
ondertekend terugbezorgen aan de school. Wij gebruiken de foto’s enkel om
jullie te informeren via de website of gesloten facebookpagina over fijne
activiteiten op school.
Het schoolreglement kunnen jullie op de website raadplegen. Wie een
exemplaar op papier wenst, geeft dit door aan het secretariaat. Lees het
zeker door. Er staan belangrijke afspraken en wijzigingen in.
Bijlage schoolreglement 2018-2019: dit is alle praktische info voor dit
schooljaar. Dit is ook op de website terug te vinden onder praktisch – bijlage
schoolreglement.
Medicatiebriefjes
Zonder schriftelijke toestemming mogen wij geen medicatie toedienen.
Afwezigheidsbriefjes:
Jullie hebben recht om 4 afwezigheden zelf te wettigen via deze briefjes. Dit
kan enkel als het om max. 3 opeenvolgende dagen gaat. Is uw kind langer
ziek (weekend inbegrepen) dan moet u een doktersbriefje bezorgen.

Ouderraad

Dank je wel aan de mensen van de ouderraad om een gezellig koffiemoment te
voorzien op onze eerste schooldag en voor de hulp op de vriendjesdag!
Meer info over de werking van onze ouderraad vindt u terug op de flyer die u
meekreeg via uw kind(eren). Nieuwe leden of occasionele medewerkers zijn steeds
welkom!
De ouderraad krijgt eerstdaags ook een plaatsje op onze website. Alle info, foto’s en
verslagen kan je daar dan terugvinden.
Kriebelteam
In de loop van de 2de week van september komt het kriebelteam langs.
Op regelmatige basis screent de ouderraad de volledige school op hoofdluizen. Dit
zijn vervelende beestjes die wel eens in de haren terecht komen. Niemand is er vrij
van maar een accurate opvolging is van belang om dit probleem miniem te
houden. Dit lukt bij ons op school behoorlijk dankzij dit mooi initiatief.
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U wordt geïnformeerd over de controle en bij nood aan behandeling krijgt u van de
school voldoende informatie.
Het is aangeraden de hoofdharen van uw kind(eren) regelmatig te controleren.
Bij vragen kan u steeds terecht bij de directie.

Team Vrije Basisschool Eke wenst jullie een
SCHITTEREND schooljaar 2018-2019
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