NIEUWSBRIEF juni 2019

Voetje voor voetje, met
volgehouden inzet, stapten we
van september naar juni. Alles
wat we dit schooljaar leerden,
stoppen we in ons rugzakje en
sterkt ons in onze tocht naar de
toekomst.
Onze wandelschoenen lonken
ondertussen al een klein beetje
naar de vakantie.
Eerst beleven we nog een
maand vol leerrijke en
verrijkende avonturen.

Onderwijs op maat
Integratie 3de kleuterklas – eerste leerjaar
Er staan nog 3 integratie-activiteiten op het programma waarbij de stap van de 3de
kleuterklas naar het eerste leerjaar vlot overbrugd wordt.
Als hoogtepunt staat op 21 juni een wisseldagje op het programma. De derde
kleuters gaan al eens op de schoolbanken van het eerste leerjaar zitten en de kids
van het eerste leerjaar keren nog eens terug naar de kleuterklas. Succesformule!
Infomomenten organisatie volgend schooljaar
Op donderdag 20 juni organiseren we een infomoment i.v.m. de organisatie van de
kleuterklassen en het eerste leerjaar volgend schooljaar.
•
•

Info kleuterorganisatie:
Info eerste leerjaar:

19.30u in de refter
20u in de refter

Sportactieve school
Middagsport met klas 6
Onze toppers van klas 6 verlaten binnenkort ons warm nest. In hun groei naar
zelfstandigheid krijgen ze ook de kans om hun talenten te tonen en hun
schoolgenoten te begeleiden tijdens de middagsport.
Deze maand staan netbal en ropeskipping op het programma.
Sportdagen lager
Op 20 en 25 juni komen de schooloverschrijdende sportdagen eraan.
Een hele dag sporten naar hartenlust. Dankzij de samenwerking met de scholen in
Nazareth en Eke is het aanbod groot en erg gevarieerd.
Trek dus je sportschoenen maar aan!

Familiale sfeer
Schoolfeest
Ons schoolfeest was een daverend succes. Dank je wel voor jullie talrijke
aanwezigheid, jullie enthousiasme en warmte op deze mooie dag.
Dank je wel aan de werkgroep schoolfeest: ouders en leerkrachten staken samen
hun schouders onder de organisatie van dit feest. Heel wat uurtjes kropen erin.
Een extra dank je wel aan alle helpende handen van lieve ouders die op de dag zelf
kwamen meehelpen. Ook de papa’s en mama’s die het podium kwamen helpen
op- en aftuigen willen we extra bedanken. Goud waard!
Proficiat aan alle kinderen en leerkrachten voor de mooie optredens en de leuke
ambiance.
Dank je wel aan de sponsors.
Proficiat aan alle winnaars!
Proclamatie klas 6
Op 26 juni is het alweer zover. Een toffe groep verlaat onze school en de kinderen
krijgen op deze avond hun diploma. Uitnodiging volgt.

Sluiting schooltje Landuit
Op 28 juni sluit schooltje Landuit haar deurtje. Alle ouders en leerlingen die er ooit
nog school gingen, worden uitgenodigd op vrijdag 14 juni voor een afscheidsdrink.
Vergeet niet om in te schrijven! Info op de website.
Wij hebben niet alle gegevens van alle oud-leerlingen. Misschien ken jij er nog?
Geef gerust de gegevens door en wij zorgen alsnog voor een uitnodiging.
Klusjesdagen
In de vakantie organiseren we 2 klusjesdagen.
Wie graag een handje komt helpen om al het materiaal van schooltje Landuit te
helpen verhuizen naar de hoofdschool is welkom op zaterdag 29 juni. ‘Remorques’
en grote koffers welkom! Jullie krijgen in ruil een gezellige dag onder ouders en
leerkrachten en drank en spijzen om er kloek op te staan.
Op maandag 26 augustus hebben wij een tweede klusjesdag om alles spic en span
te krijgen voor de start van het nieuwe schooljaar. Er wordt ook wel het één en
ander geschilderd op deze dag.

Toffe projecten
Slotactiviteit jaarthema
Op donderdag 27 juni staat een schitterende slotactiviteit met de hele school op het
programma. Alles is nog een beetje een verrassing maar we kunnen al verklappen
dat er onder de middag iets heel lekkers op het menu staat, dus de kinderen die
normaal naar huis gaan eten, zijn zeker ook welkom op deze laatste middag.
Cultuur
De kinderen van klas 1-2-3-4 krijgen nog een cultuurmomentje: De
KwebberKwabMachine naar het boek van Marc De Bel komt naar Eke en wij mogen
dit gratis meepikken.
Kennismaking Academie Muziek & Woord
Het tweede leerjaar trekt naar jaarlijkse gewoonte naar Nazareth om te gaan
proeven van de Academie. Zitten er muziektalentjes of creatieve woordkunstenaars
onder ons? We komen het allemaal te weten op deze kennismakingsdag.

Ouderraad

Wist je dat
... de werkgroep schoolfeest een leuke mix is van leerkrachten en ouderraad?
... dat ze samen hard gewerkt hebben om er een leuk feest van te maken?
... ze het niet konden zonder de vele helpende handen van andere leerkrachten en
ouders?
... de opbrengst zal gebruikt worden om laptops (cromebooks) aan te kopen?
… de ouderraad ook de bus voor de bosklas sponsorde?
… en ook de stadsklas een financieel duwtje in de rug kreeg?
... de ouderraad nog 1 activiteit gepland heeft?
... ze sapjes gaan maken met de kleuters op woensdag 26 juni?
... enkele extra handen hiervoor heel welkom zijn?
... je je hiervoor kan opgeven via info@ouderraadvbseke.be
... 4 leden van de ouderraad eind juni afscheid nemen van de ouderraad?
... dit niet uit vrije wil is maar omdat hun jongste kind afstudeert van de school?
... de ouderraad dus graag extra leden verwelkomt in september?
... geïnteresseerden al eens kunnen komen kennismaken met de ouderraad op de laatste
vergadering?
... deze doorgaat op 11 juni om 20u15 in de eetzaal?

Data te noteren
•
•

•
•

Laatste schooldag: vrijdag 25 juni om 12.05u is de school uit.
Openingsuren school in de vakantie:
o 1-5 juli
o 19-30 augustus: 9-12u of op afspraak
Vriendjesdag donderdag 29 augustus 18u – 20u
Eerste schooldag: maandag 2 september, iedereen welkom voor startmoment
jaarthema en praatcafé van de ouderraad

En dan nog voor alle papa’s:

09/385.52.49

directeur@vbseke.be

info@vbseke.be

www.vbseke.be

