NIEUWSBRIEF november 2018
Een week vakantie
midden in de herfst.
Tijd voor een boswandeling,
tijd voor een kerkhofbezoek.
Stilstaan bij onze overledenen,
de mooie momenten
én de trieste momenten,
alle momenten
waard om te herinneren.

Onderwijs op maat
Niveaulezen
Het niveaulezen gaat terug van start. Klassen 2-3-4 lezen twee maal per week
in kleine groepjes. De sterkere lezers fungeren als ‘tutor’ en worden
verantwoordelijk gesteld voor de goede gang van zaken in hun leesgroepje.
OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP
Dit jaar kunnen we nog extra hulp gebruiken bij deze activiteit.
Ben jij een ouder, grootouder, tante of buur en ben jij op dinsdag en/of
donderdag vrij tussen 11.40u en 12.05u om een leesgroepje te begeleiden (3 à 4
kinderen), spring dan gerust eens binnen. Ook als je maar éénmalig kan, is jouw
hulp welkom.
We blijven ook het belang om thuis voor te lezen of samen met je kind(eren)
te lezen benadrukken. Elke dag een gezellig momentje samen: daar alleen al
doe je het voor, maar het is natuurlijk veel meer. Kinderen leren heel wat
woordenschat door te luisteren naar verhalen en ontwikkelen op alle gebied
door te luisteren naar verhalen.
TIP: de voorleesweek komt eraan!

STEM Olympiade

Jaarlijks doet het 6de leerjaar mee aan de Vlaamse junior STEM Olympiade.
Deze wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken en de
maatschappelijke beeldvorming rond technologie bijstellen.
Tijdens de voorronde krijgen de leerlingen reeksen uitdagende
meerkeuzevragen voorgeschoteld. Dit gebeurt bij ons op school onder het
waakzame oog van juf Bettina. De 48 leerlingen met de hoogste score in
Vlaanderen worden geselecteerd om het tegen elkaar op te nemen in de
finaleronde. 2 jaar geleden hadden wij 3 kandidaten uit onze school in deze
finaleronde.
Succes!

Aanmoediging minister Hilde Crevits

Hoe zou de wereld eruit zien zonder technologie? Alles wat we aanraken en gebruiken in ons
dagdagelijks leven is er door het werk van techniekers en wetenschappers. We hebben ontzettend
veel jongeren nodig om deze jobs van de toekomst in te vullen. Ik ben dan ook bijzonder trots op
iedere jongere die zijn of haar passie wil ontdekken en ontplooien. Aan iedereen die deelneemt
aan de Vlaamse Technologie Olympiade: succes!

Whizzkids

Whizzkids is een ICT-wedstrijd voor leerlingen uit de 3de graad basisonderwijs.
Didactisch gebruik van ICT binnen de verschillende leergebieden staat
centraal. Alle vragen en opdrachten staan in het thema van geïntegreerd
ICT-gebruik.
Klas 5 doet natuurlijk terug mee!
Succes!

Sportactieve school
Scholencross
Dank je wel aan alle families die onze school vertegenwoordigden op deze
sportieve namiddag.

Met de fiets naar boerderij-onderWIJS
Het vijfde en zesde leerjaar gaat dit jaar zes keer naar Zevergem om daar
een rijkelijk en vooral levensecht en interactief aanbod te krijgen op vlak van
wereldoriëntatie maar ook wiskunde, Frans, sociale en praktische
vaardigheden komen volop aan bod tijdens dit project.
Om te kunnen genieten van deze leerrijke activiteiten zetten we ook onze
spieren in beweging want we gaan er heen met de fiets.
Bij onze laatste tocht verdween jammer genoeg een sleuteltje van een
fietsslot uit klas 5. Er hing een sleutelhanger aan met een beertje. Misschien
heeft iemand deze gevonden? Breng je deze dan terug?

Kinderyoga
Na de vakantie starten we met kinderyoga. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij!
Voor wie?

MOEV dansnamiddag op woensdag
Op woensdag 14 november mogen de kinderen van klas 1 – 2 - 3 gaan
dansen in de sporthal van Nazareth. Info volgt. LEUK LEUK LEUK!

Familiale sfeer
Welkom
Na de vakantie verwelkomen we 6 nieuwe peuters in de Julesklas: Ilyana,
Nona, Manon, Rico, Ferre en Maxim. We wensen hen een fijne start toe in
onze warme school.
Schooletentje
Onze Halloweeneditie werd een gezellig succes. Niet minder dan 477
bezoekers schoven aan onze dis aan.
Een extra dikke ‘dank je wel’ aan alle ouders
die een handje toestaken en een heerlijk dessert binnen
brachten.
Dit werkt hartverwarmend!
De opbrengst van ons schooletentje gaat naar een klasbudget voor elke klas
om extra didactisch en ondersteunend materiaal aan te schaffen. We
stoppen ook wat in ons spaarpotje voor een smartbord voor L2, een bok voor
de turnzaal en nieuw meubilair voor de allerkleinsten in de refter dat we
samen met steun van de ouderraad zullen aanschaffen dit schooljaar.
Grootoudernamiddag eerste en tweede leerjaar
Op 13 november mogen de grootouders van de kinderen uit het eerste en
tweede leerjaar op bezoek komen. Naar jaarlijkse gewoonte doen we een
hele namiddag leuke dingen samen: puzzelen, knutselen, timmeren, naaien,
breien, spelen, bakken … en we sluiten de namiddag af met een heerlijke
pannenkoek: Mmmmm!
Afspraken
We zijn een open school en ouders zijn steeds welkom. Mogen we toch
vragen om afscheid te nemen van uw kind(eren) aan het witte poortje of
aan de paaltjes aan de basketring?
Enkel de ouders van kleuters uit de Julesklas mogen de kinderen tot aan de
klas brengen. Zo kunnen de leerkrachten van toezicht ook gemakkelijker het
overzicht behouden op de speelplaats.
Dank je wel om hieraan tegemoet te komen.
Wil je iets vragen aan de klastitularis dan kan je steeds eens aankloppen aan
de studio.

Toffe projecten
Leerlingenraad
In de Vrije Basisschool Eke mogen de kinderen hun stem laten horen.
Uit elke klas (vanaf het tweede leerjaar) worden twee afgevaardigden
gekozen (1 mandaat per schoolcarrière) die de klasideeën en –tips
presenteren op de leerlingenraad. Mama Melissa, juf Bettina en mevrouw
Leen bespreken samen met de kinderen aan welke wensen kan voldaan
worden.
Dit jaar vertegenwoordigen deze kinderen hun klas:

Eerste verwezenlijking van de leerlingenraad is de oprichting van ons
CLEANTEAM.
Vanuit de tevredenheidsenquête van vorig schooljaar proberen we onze
school netjes te houden en daarvoor krijgt elke klas (lager) om beurt de
verantwoordelijkheid om de speelplaats netjes te houden voor een week. De
verantwoordelijke kids krijgen een fluohesje en houden een oogje in het zeil
mocht een papiertje naast de vuilbak belanden 😉. Ze mogen ook
medeleerlingen erop wijzen als een bananenschil b.v. op de vensterbank
belandt i.p.v. in de fruitvuilbak. SAMEN zorgen we voor een nette school.

Jaarthema
We startten ons jaarthema op blote voeten. We leerden elkaar beter kennen
en bekeken onze plannen om samen het nieuwe schooljaar in te stappen.
Nu trekken we onze ‘stoute’ schoenen aan.

•
•

We leren om op een respectvolle manier voor onze mening op te
komen. We denken samen verder na wat we in onze school nog
zouden willen veranderen.
Vanuit het verhaal van ‘Bang mannetje’ geschreven door Mathilde
Stein praten we met elkaar over zaken die ons bang maken en hoe we
daarmee om kunnen.
Via deze link kunnen jullie het thuis ook nog eens vertellen:
http://www.wepboek.nl/nl/site/media/item/91/bang-mannetje

Project met de bewoners van het woonzorgcentrum
Gedurende het hele schooljaar doen wij zinvolle activiteiten met onze buren.
Deze maand gaan de kleuters een bezoekje brengen tijdens de
seniorenweek en geven aan elke bewoner een bloemetje.
Het zesde leerjaar gaat samen met de bewoners liedjes zingen.

Data te noteren
GROOTOUDERFEEST kleuters: woensdag 30 januari 2019
OPENDEURDAG: zondag 24 maart 2019 10u – 12u
STADSKLAS L3 en L4: 1 t.e.m. 3 april 2019
BOSKLAS L5 en L6: 13 t.e.m. 17 mei 2019
SCHOOLFEEST: zondag 26 mei 2019

Ouderraad

Wist je dat...
... we de leerkrachten op 5 oktober gevierd hebben met een lekker ontbijt?
... ze daar heel blij mee waren?
... de bankjes in L2 en in de Nijntjesklas eindelijk zijn toegekomen?
... de ouderraad hiervoor met plezier de factuur betaalt?
... dit enkel mogelijk was dankzij JULLIE steun aan onze activiteiten?
... de ouderraad op zondag 18 november een spelletjesnamiddag organiseert?
… jullie daar allen zijn op uitgenodigd?
... de werkgroep verkeer na de herfstvakantie weer in actie schiet?
... we hopen weer veel fluo op de speelplaats te zien?
… de spelletjesmiddagen (gezelschapsspellen spelen onder de middagpauze voor
3k t.e.m. L6) er ook terug aankomen?
… het kriebelteam de eerste week na de vakantie ook nog es langs komt?
… er telkens ouders zijn die niet in de ouderraad zitten die ook komen meehelpen
kriebelen (=hoofdjes controleren op luizen of neten)?
… je gerust het kriebelteam mag komen vervoegen?
… je daarvoor een seintje mag geven aan mevrouw Leen of via
info@ouderraadvbseke.be
Nieuw meubilair 2de leerjaar:

De ouderraad organiseert terug een SPELLETJESNAMIDDAG
Toffe gezelschapsspelletjes spelen met het ganse gezin !
Nieuwe spelletjes ontdekken ! Het kan in de Vrije Basisschool Eke .
Noteer alvast in je agenda : zondag 18 november 14.00u tot 17.00u !
Er worden pannenkoeken en drankjes voorzien ☺
Inschrijven is noodzakelijk!

Volgende vergadering ouderraad: 29 november om 20.15u
09/385.52.49

directeur@vbseke.be

info@vbseke.be

www.vbseke.be

