NIEUWSBRIEF februari 2019
Onderwijs op maat
Jaarthema: ‘Stap je mee?’
Tot het volgende rapport gaat het erover om ‘in iemands schoenen te staan’.
In wie zijn schoenen zou jij willen staan en waarom? Met anderen in dialoog gaan
zorgt voor meer begrip. Hoe kunnen we misverstanden en ruzie voorkomen? We
staan ook stil bij ‘pesten’ en doen mee aan de antipestweek.
•
•
•
•

Klas 6 speelt een toneeltje over pesten.
We bekijken de film ‘Superheld’ en ook de kleuters krijgen een didactisch
filmpje aangeboden dat voer geeft tot gesprek.
We doen de move tegen pesten.
De kinderen van de lagere school krijgen een cultuurvoorstelling aangeboden
door de gemeente in het kader van dit actuele thema.

Twee belangrijke pijlers van ons opvoedingsproject komen hier rijkelijk aan bod:
•

VERANTWOORDELIJKHEID EN VERTROUWEN

”Wij weten wat van ons verwacht wordt”
•
•
•
•
•
•

Ik neem mijn verantwoordelijkheid.
Ik volg de duidelijke klas- en schoolafspraken op.
Ik ken de samenlevingscode van onze school.
Ik draag mijn steentje bij om het samenleven voor iedereen aangenaam te houden.
Ik leer gewetensvol handelen.

EIGENHEID en WARMTE

“Ik kan mezelf zijn en ik word graag gezien”
•
•
•
•
•
•

Ik mag mezelf zijn.
Ik groei op in een warme en katholieke school.
Ik heb respect voor anderen en voor elk geloof.
Ik word graag gezien.
Ik mag mijn talenten inzetten.
Ik voel me goed in mijn vel en zo niet weet ik bij wie ik terecht kan.

Naast de klassieke leerstof hecht onze school ook belang aan deze waarden.

Wiskunde
Maandagavond 4 februari scholen de leerkrachten zich bij voor wiskunde.
Het nieuwe leerplan ZILL (zin in leven – zin in leren) staat voor zinvol onderwijs waarbij
kinderen gemotiveerd aan de slag gaan. Daar horen wij graag het fijne van en
blijven hiervoor graag een beetje langer.
Conferentie
Ook woensdag 6 februari schoolt ons team zich bij.
Herstelgerichte gesprekken bij ruzies, zaken die fout lopen, … ze zijn de moeite
waard om kinderen weerbaar te maken, inzichten te doen krijgen, samen naar
oplossingen te leren zoeken,…
Wij verdiepen er ons in.
De kinderen genieten thuis van een vrije dag op woensdag 6 februari.
Vrijdag 8 februari sluit de school een dagje voor iedereen. Geniet van het lange
weekend.

Sportactieve school
Tussen 4 vuren
Het 3de en 4de leerjaar gingen de competitie aan tegen de omliggende scholen en
sleepten de 2de en 3de plaats in de wacht.
Dikke proficiat!

Familiale sfeer
Welkom
Juliette start in de Julesklas. We wensen haar een fijne start toe.
Op het secretariaat verwelkomen we Kaatje Vandendaele. We kregen van het
departement onderwijs extra ondersteuning waarvoor we heel blij zijn.
Onze secretariaatsbezetting ziet er als volgt uit:
Maandag, dinsdag en woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Marleen
Helena
Kaatje

Grootouderfeest
Ons grootouderfeest was terug een succes. De fiere grootouders trotseerden de
sneeuw om hun kleinkinderen te zien schitteren op het podium.
Als je wil nagenieten van deze mooie dag kan je de foto’s bewonderen op onze
website: www.vbseke.be
Oudercontacten lager
Volgende week staan de oudercontacten voor het lager op het programma. Jullie
konden inschrijven via de klastitularis.
Carnaval
Op woensdag 27 februari trekt onze carnavalsstoet erop uit. Alle ouders en
grootouders die verkleed wensen aan te sluiten, zijn naar goede traditie meer dan
welkom. Bij terugkomst drinken we een heerlijk warm soepje.

Toffe projecten
Dikke truiendag
Op 12 februari dragen we ons steentje bij aan het klimaat.
Je kan hier ook thuis aan meedoen. Als u de thermostaat één graadje lager zet,
betekent dit gemiddeld 7% minder stookkosten en broeikasgassen. Ook door de
lichten te doven bij het verlaten van een ruimte, toestellen uit te schakelen na
gebruik, de verwarming correct af te stellen, … kan je energie besparen en de CO²uitstoot verminderen.
Wij nemen op school ook deel aan deze actie. Een extra trui kan zeker van pas
komen.

Ouderraad

Wist je dat...
... de fluo-actie nog volop bezig is?
... met een extra inspanning elke klas nog kans maakt om voldoende knikkers te
verzamelen?
... er met een volle fles een prijs te verdienen valt?
... er veel bestellingen binnengekomen zijn voor het Valentijnsontbijt?
... de werkgroep en veel extra helpers al staan te popelen om de paketten op 9 februari
te bezorgen?
... er nog 3 spelletjesmiddagen volgen?
... iedereen van K3 tot L6 nog eens kan komen spelen?
... we op 1 februari de jongsten op een pannenkoek getrakteerd hebben?
... de leerkrachten ze ook wel lekker vonden?
... we op 14 maart om 20u15 nog eens vergaderen?
... dat iedereen welkom is om eens te komen luisteren?
... we altijd blij zijn met nieuwe gezichten?
... dat dit niet wil zeggen dat we de oude gezichten beu zijn ;-)
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