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Dromen we niet allemaal van
een rechtvaardige samenleving?
Voor de veertigdagentijd roept
Katholiek Onderwijs
Vlaanderen op om mee de weg
te banen naar een wereld en
een samenleving waar iedereen
tot zijn recht kan komen,
waarin ieder rechtop kan lopen
en elk krijgt waar hij recht op
heeft, waar men opkomt voor
elkaar.

Onderwijs op maat
Bednet
Ook bij ons op school kunnen dit jaar al twee kinderen genieten van Bednet. Niet
alleen omwille van ziekte maar ook als kinderen langdurig niet naar school kunnen
omwille van een ongeluk of operatie komt deze organisatie snel in actie.
Via een webcam kunnen de kinderen de lessen van thuis meevolgen en behouden
zo ook het sociaal contact met klasgenoten.
Wij zijn FAN!
Jeugdboekenmaand
De kinderen van de eerste graad mogen in de wondere verhalen kruipen van
jeugdschrijver Hilde Rogge en de derde graad mag genieten van het literaire talent
van Jonas Boets.

Stadsklas
We gaan op reis! In Gent zullen de kinderen van klas 3 en 4 de volgende 3 dagen
veel fun beleven. Betekenisvol leren noemt het nieuwe leerplan voor het
basisonderwijs dit: ZILL = zin in leren – zin in leven.
Heel wat wereldoriëntatie komt er op hen af op een zinvolle en interactieve manier.
Ook taal komt in de kijker, muzische opvoeding en natuurlijk ook sociale
vaardigheden. Een gezellig en leerrijk stadspakketje dus.
Veel plezier! De stadsavonturen zijn mee te volgen via de klasblog.
Klasblog klas 3:
Klasblog klas 4:

http://l3vbseke.blogspot.com/
https://jufheidiklas4.blogspot.com/

BOERDERIJonderWIJS
De laatste sessie voor klas 5 en 6 komt er deze week aan. De jongens en meisjes
gaan op zoek naar inheems groen (schadelijke insectenvangers), bakken
appelwafeltjes en bereiden pesto.
Ook deze formule is een pareltje van ZILL. Vrijdag zijn de ouders (L5-6) in Zevergem
uitgenodigd voor een toonmoment bij Lerouge. Meer info volgt.
Poppentheater voor de kleuters
Onze jongste spruitjes op school gaan wat cultuur opsnuiven in cc Nova.

Sportactieve school
Netbal
Op 1 april speelt het 5de en 6de leerjaar een netbaltornooi op school. Het winnende
team neemt het op tegen de ploeg van leerkrachten. SPANNEND!
En nee, dit is geen aprilgrap…
Kleuteryoga
Ook onze kleutertjes (vanaf 4 jaar) starten met kleuteryoga onder de middag na de
Paasvakantie. Omwille van de vele inschrijvingen zal de groep in 2 gesplitst worden
en gaat de yoga door op maandag- of donderdagmiddag.
Namasté!
Sportsnack
In het kader van brede school organiseert de gemeente naschoolse omnisport op
school. De kinderen van 4, 5 en 6 konden hiervoor inschrijven. Michiel De Cuyper
begeleidt deze groep. Hij is een ervaren leerkracht bewegingsopvoeding, ook aan
het werk in onze scholengemeenschap.

Familiale sfeer
Welkom
Na de vakantie verwelkomen we Loomis, Chahine en Lucas in de Julesklas.
De eerste kleuterklassers zitten samen in de Nijntjesklas op maandag, dinsdag en
woensdag bij juf Chloë en juf Ruth.
Sober maal
Na een geslaagde koffiestop in een stralend zonnetje, tonen we vrijdag onze
solidariteit op school tijdens de sobere maaltijd. In de Vasten eens stilstaan bij
mensen die het minder hebben, vinden wij een mooi initiatief.
De opbrengst van beide projecten storten wij integraal aan Broederlijk Delen.
Woonzorgcentrum De Lichtervelde
Ook onze buren kwamen genieten van een heerlijk koffietje. Na de vakantie gaan
de leerlingen van het zesde leerjaar eens luisteren hoe de organisatie in het
woonzorgcentrum draait, welke beroepen er aan het werk zijn en wat ze er juist
allemaal doen.

Toffe projecten
Zwerfvuilactie
Donderdag 4 april doen de scholen van Nazareth-Eke mee aan de grote
zwerfvuilactie. Samen met enkele bereidwillige (groot)ouders en sympathisanten
zorgen we ervoor dat de straten rond onze school terug proper zijn. Dank je wel aan
alle helpers.
BEBAT
We haalden de kranten en het nieuws op AVS dankzij jullie hulp aan onze batterijenspaaractie vorig schooljaar. Dank je wel! Batterijen en lege inktcartridges kunnen
nog steeds op het secretariaat binnen gebracht worden.

Inzamelen
levert
cadeau
scholen
op batterijen
mooi
Bebat schenkt gerecycleerde
picknickbanken aan
basisscholen

De leerlingen van VBS Eke zijn
alvast heel enthousiast met
hun nieuwe bank.
Het Nieuwsblad

Ouderraad

Wist je dat...
... het kriebelteam nog eens de ronde van alle klassen gedaan heeft na de
krokusvakantie?
... we enkele neten maar geen enkele levende luis vonden?
... we blij zijn met dit resultaat?
... de fluo-actie ondertussen afgesloten is?
... het weer een succes was en dat ALLE klassen voldoende knikkers
verzameld hebben?
... het vierde leerjaar gewonnen heeft?
... alle klassen beloond worden met een film?
... onze volgende vergadering op 25 april om 20u15 in de eetzaal zal
plaatsvinden?
... dat iedereen welkom is om eens te komen luisteren?
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