NIEUWSBRIEF kerst 2018
Onderwijs op maat
Eerste kleuterklas
Juf Chloë Opsomer zal vanaf januari de eerste kleuters in de Nijntjesklas
begeleiden op dinsdag. Zo kunnen de kinderen van het geboortejaar 2015 –
die in de Julesklas en de Poohklas zitten - op dinsdag elkaar beter leren
kennen en samen genieten van toffe activiteiten.
Deze kleuters mogen op dinsdag ook hun boekentas meenemen naar de
Nijntjesklas en buiten in de rij wachten als de bel gaat.
Reken Maar
Wij zijn heel enthousiast over onze nieuwe methode: Reken Maar.
Leerkrachten zetten heel wat oefenmateriaal klaar bij taken. Dit wordt steeds
op maat van je kind aangepast dus ideaal om iets extra te oefenen.
We krijgen vaak de vraag van ouders hoe iets uitgelegd wordt, hoe wij
nieuwe leerstof aanpakken in de klas zodat ze thuis dezelfde instructie kunnen
geven.
Goed nieuws: op de leerlingenaccount van uw kind staan instructiefilmpjes
klaar waarbij deze uitleg gegeven wordt.
Waar kan je dit vinden?
Via leerlingaccount – eiland – wiskunde: Reken Maar – linker kolom: blokken
(hoofdstukken) van wiskunde - in rechter kolom staan de instructiefilmpjes. De
moeite om eens aan te klikken.

Voorbereiding overstap secundair onderwijs
We bereiden onze kinderen van het vijfde en zesde leerjaar voor op de stap
naar het secundair onderwijs. Met de hervorming van het secundair onderwijs
komen er toch wat nieuwigheden op ons af.
Om een juiste keuze te kunnen maken en om jullie goed te informeren,
organiseren we volgende initiatieven
•
•
•
•
•

14/1 om 19.30u een infosessie van het CLB Deinze in Sancta Maria, SintMartens-Latem, partnerschool van onze scholengemeenschap.
22/1 de horizont-medewerker van het CLB komt de kinderen in klas 6
onderdompelen in de mogelijkheden van het secundair onderwijs.
18/3: de kinderen van klas 5&6 gaan naar Deinze proeven van de
verschillende richtingen.
Op de oudercontacten (voornamelijk in het 6de leerjaar maar ook soms
vroeger) komt dit item eveneens aan bod.
In het 6de leerjaar worden ‘kindgesprekken’ gevoerd (juf Bettina met de
individuele leerlingen) over de keuze van hun toekomst.

Sportactieve school
Kleuterzwemmen
Het kleuterzwemmen komt eraan.
De kleuters van de derde kleuterklas kregen hierover een brief met alle info
mee. Bent u nog vrij om eens mee te gaan zwemmen? Laat het ons zeker
weten.
Tussen vier vuren en Alles met de bal
Klas 3 en 4 zijn aan de beurt om te gaan genieten van sport buiten onze
school. Samen met andere scholen stretchen we onze balvaardigheden en
gaan we de competitie aan op woensdagnamiddag in de sporthal van
Nazareth. SUCCES!

Tweede reeks kinderyoga
Een gezellig moment. Blije gezichtjes. De tweede reeks kinderyoga start na de
vakantie. Er is nog 1 plaatsje vrij voor wie graag nog aansluit.

Yoga ouders
Kriebelt het om ook als ouder eens van yoga te komen genieten, te
ontspannen samen met collega-ouders?
Het kan. Vanaf januari starten we een reeks voor ouders.
Ben je niet zeker? Twijfel je nog? Kom dan naar de kennismakingsles op 7
januari van 20u tot 21.15u in de turnzaal van onze school (€15 voor de
lesgeefster).
Meer info via bijgevoegde flyer.

Familiale sfeer
Nieuwe instappers/klasgenoten
Voor de vakantie mochten wij Imran (5L) en Aliyah (3K) op onze school
verwelkomen.
In de Julesklas zetten Manon, Laura, Achilles, Helena en Noor hun eerste
schoolstapjes en in schooltje Landuit komt Wout erbij.
We wensen hen allen een fijne start toe.
Juf Magda blijft thuis op doktersvoorschrift en wordt tot het einde van het
schooljaar vervangen door juf Chloë.
Juf Petrocsja start terug in het eerste leerjaar.
Grootouderfeest
We kijken er samen naar uit om de grootouders van onze kleuters in de
bloemetjes te zetten op woensdag 30 januari. Het belooft een kleurrijk
spektakel te worden! Inschrijven via afzonderlijk schrijven.

Kriebelkampen
In de grote vakantie organiseren we terug kriebelkampen in samenwerking
met de organisatie Creafant.
Doelgroep: peuters t.e.m. 4de leerjaar. Zijn er kinderen van het 5de of 6de
leerjaar die graag aansluiten dan kunnen zij dit vragen aan de organisatie.
Week 1-5 juli: Kriki in het Wilde Westen
Week 19-23 augustus: Kris kras door de jungle.
Inschrijvingen via www.kriebelkampen.com

Toffe projecten
Jaarthema
In onze klassen hangen wenssokken, voor iedereen eentje. Daar kunnen we
een positieve boodschap in stoppen voor elkaar, een mooie tekening, een
lief woord.
Op donderdag 10 januari delen we onze wensen uit en genieten we van een
nieuwjaarsreceptie op school met kinderen en leerkrachten.
Hierbij alvast onze wensen voor de feestdagen:

Ouderraad

Wist je dat...
... er massaal gele hesjes te zien zijn elke morgen op de speelplaats?
... dat dit niks met politiek te maken heeft?
... maar wel alles met onze fluo-actie en veilig verkeer?
… we hiervoor ook een bronzen medaille ontvangen van VSV?
… we daar heel erg fier mogen op zijn?
... we volgend jaar het nieuwe jaar meteen zullen starten met nog een kriebelteam?
... helpende handen hiervoor altijd welkom zijn op dinsdag 8, woensdag 9 of vrijdag 11
januari?
... we hiervoor nog een oproep via facebook zullen lanceren?
... onze werkgroep valentijn al volop bezig is met de voorbereidingen voor het
valentijnsontbijt?
... het valentijnsontbijt dit jaar op 10 februari zal plaatsvinden?
... wij er ook al naar uit kijken?
... wij jullie allemaal een fijn eindejaar toewensen & het allerbeste willen toewensen voor
2019?

Vrije Basisschool Eke bekroond met Verkeer op School-medaille
Vrije Basisschool Eke werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een
bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor
verkeers- en mobiliteitseducatie.
Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven.
Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte
aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de
klas.
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