NIEUWSBRIEF 2 september 2019
JAARTHEMA 2019-2020: Hand in hand
Je hebt vragende handen
Je hebt dragende handen
Je kan een schouderklop geven
Je kan een handdruk geven
Je hebt werkende handen
Je hebt scheppende handen
Je kan slaan met je handen
Je kan vuisten maken
Je hebt biddende handen
Je hebt smekende handen
Je hebt een handje van een pasgeborene
Je hebt de diepe en rijke levenslijnen van een hand van een bejaarde.
We slaan de handen in elkaar en maken er samen een supertof schooljaar van verbonden
met elkaar!

GEZOCHT
Heb je nog handschoenen die je liever kwijt dan rijk bent? Wij geven ze dit
schooljaar een tweede leven op school! Geef dus gerust die werkhandschoenen,
fietshandschoenen, winterhandschoenen, poetshandschoenen,
skihandschoenen,….. mee naar school. Dank je wel!

We blijven er SAMEN STERK voor gaan en hand in hand werken we op een
ludieke en pedagogische manier aan de waarden waar wij
als Vrije Basisschool Eke voor staan:
❖
❖
❖
❖

Positiviteit en optimisme
Groei en kwaliteit
Verantwoordelijkheid
Eigenheid, vertrouwen en warmte

Alle activiteiten zullen te volgen zijn op onze website: www.vbseke.be
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Onderwijs op maat
Team
Juf Sarah koos ervoor om niet meer als zorgcoördinator bij ons op school aan het
werk te gaan.
Voortaan neemt juf Bettina de zorgcoördinatie over.
Je kan haar bereiken voor alle zorgvragen via zorg@vbseke.be.
Juf Meredith neemt klas 6 over. Juf Bettina staat ook in voor de teamteaching in L4
en L6.
Juf Femke is nieuw op onze school en neemt de teamteaching in L3 en L5 voor haar
rekening. Ze neemt ook klas 5 over voor muzo en spelling ter vervanging van meester
Chris tijdens zijn ICT-opdracht.
Juf Barbara neemt de teamteaching in L1 en L2 op zich.
Leerlingenraad
In onze school mogen de kinderen hun stem laten horen.
Uit elke klas worden twee afgevaardigden gekozen (1 mandaat per schoolcarrière)
die de klasideeën en –tips presenteren op de leerlingenraad. Directie, ouderraad en
leerkrachten bespreken samen met de kinderen aan welke wensen kan voldaan
worden.
Enkele realisaties van de leerlingenraad:
Het cleanteam: kinderen van het lager nemen de verantwoordelijkheid op zich om
onze speelplaats netjes te houden.
Frietjesdag als verrassing op het einde van het schooljaar.
…
Op tijd op school
Werkpuntje van het jaar:
Mogen we vragen om de kind(eren) op tijd naar school te brengen? We beginnen
de dag graag in een rustige sfeer. Kinderen die te laat toekomen zijn vaak
opgejaagd en missen een ontspannende babbel met vrienden voor de bel gaat en
missen vooral het begin van een klasdag.
In ons schoolreglement staat dat ouders met kinderen die te laat komen, zich ’s
morgens aanmelden op het secretariaat.
We hebben uiteraard begrip voor uitzonderlijke situaties.
We begrijpen ook dat dit streng kan overkomen, vooral bij de kleuters maar vaak
leidt het tot onnodig verdriet en kleuters houden sowieso van regelmaat.
Het welbevinden van de kinderen staat bij ons voorop en jullie zijn hiervoor als ouders
onze belangrijkste partners.
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Sportactieve school
Zwemmen
Elke woensdag gaan er klassen zwemmen. De data kan je terugvinden in de bijlage
van het schoolreglement (staat ook op de website bij praktisch). Gelieve de
zwemkledij niet thuis aan te trekken. Dit wordt expliciet gevraagd vanuit het
zwembad en dit omwille van hygiënische redenen. Meisjes dragen een badpak,
jongens een zwembroek (geen losse short).
Kinderen die niet mee zwemmen, blijven op school en krijgen zelfstandig werk. Een
niet-deelname aan zwemactiviteiten dient steeds gestaafd te worden door een
medisch attest of een briefje van de ouders.

Strapdag
Vrijdag 20 september gaan we terug strappen = stappen en trappen. Onze
Octopuswerkgroep werkt aan een verkeersvriendelijk dagprogramma vol toffe
verkeersactiviteiten. Iedereen mag alvast met de fiets naar school komen (kleuters
en lager). Vergeet je helm en fluojas niet.
Scholencross
De scholencross komt er terug aan op zondag 6 oktober (namiddag).
Deze gaat terug door in Nazareth en alle scholen van Nazareth-Eke doen hier aan
mee. Ook ouders lopen mee.
Slepen jullie met ons terug de wisselbeker in de wacht? Het gaat er niet om om de
eerste te zijn, wel om het talrijkst aanwezig te zijn. Dat lukt ons vast!
Meer info volgt nog via afzonderlijk schrijven maar via de link hieronder kan je al
inschrijven:
https://www.nazareth.be/inschrijven-scholenloop

Turnkledij
Wie nog turnkledij wenst te bestellen kan dit via juf Leen regelen.
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Familiale sfeer
Welkom
We heten alle 221 kinderen en hun ouders van harte welkom op onze school. We
maken er samen een leerrijk en boeiend jaar van.
Extra welkom aan de nieuwe kinderen:
Elise in klas 5
Caine en Onesimo in klas 2
Hailey in klas 1
Saphira, Amalia, Leonor en Hira in de Vlinderklas
Emma en Oskar in de Poohklas
Noah, Lillie, Remy, Skylar, Camille, Kobe, Helena en Charline in de Julesklas
Ochtendopvang
De kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar worden dit schooljaar
opgevangen in de Nijntjesklas. OPGELET! De locatie van de Nijntjesklas is veranderd:
klas naast het secretariaat. Juf Isabelle staat in voor de opvang van de jongsten.
De kinderen van het lager worden opgevangen in de prefab achter de refter (waar
vroeger het secretariaat was). Juf Aline is daar verantwoordelijk in de pare weken,
juf Ragna en juf Petrocsja in de onpare weken.
Slaapklasje
Tussen 12u en13u kunnen de allerkleinsten een uurtje slapen in het slaapklasje.
Juf Zhana verzorgt het slaapklasje. Als er vragen zijn, kan dit via het heen- en
weerschriftje van de klas.
Klusjesdagen grote vakantie
Alles van schooltje Landuit werd verhuisd naar onze hoofdschool. Op de
hoofdschool verhuisden we de kleuteropvang, onkruid werd gewied, bomen
gesnoeid, .… en er werd VEEL gepoetst. Onze school is terug ‘spic en span’.
Een oprecht woord van dank aan alle ouders, sympathisanten, leerkrachten en
leerlingen die ons kwamen helpen.
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Traiteur
NIEUW! Vanaf dit schooljaar maakt de kok van het woonzorgcentrum De
Lichtervelde heerlijke maaltijden voor ons klaar. De maaltijden worden vers bereid
en onmiddellijk bij ons afgeleverd. Kraakvers dus.
De maaltijden worden zoals vorig jaar per maand besteld. Jullie krijgen elke maand
een invullijst mee samen met het menu en de kalender, waarop jullie kunnen
aanduiden wat uw kind elke dag zal eten. Gelieve dit briefje snel terug mee te
geven aan de klastitularis. Vergeet ook thuis niet te noteren welke dagen je warm
bestelde voor je kind(eren). Voor alle partijen is het gemakkelijker als er een
regelmaat in zit. Vooral voor de kleuters is het makkelijkst als het wekelijks hetzelfde
blijft.
Enkel in geval van ziekte kunnen er wijzigingen doorgegeven worden. Gelieve
daarvoor de school te verwittigen VOOR 9u! Latere wijzigingen worden toch aan de
school aangerekend waardoor we genoodzaakt zijn dit door te rekenen aan de
ouders.
Schooletentje
Het schooletentje komt eraan.
Noteer alvast zaterdagavond 12 oktober in je agenda!
Uitnodiging en mogelijkheid tot inschrijven mogen jullie al snel verwachten.
Je komt toch ook? Breng gerust vrienden en kennissen mee.
Opvang Ter Biesten
BKO Ter Biesten is gesloten op vrijdag 20 september NA school omwille van een
personeelsactiviteit. Er wordt dus geen naschoolse opvang voorzien die dag.
Mailadres per kind
Elk kind op onze school heeft een eigen mailadres. De briefwisseling naar de ouders
gebeurt enkel nog via dit adres. Nieuwe ouders krijgen hiervoor een stappenplan
mee. Zijn er nog ouders die hier problemen ondervinden, spring gerust binnen.
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Toffe educatieve projecten
Jaarthema
In ons jaarthema gaan we dit jaar ‘HAND IN HAND’.
Elke rapportperiode komt een bijzondere slogan in de kijker met aandacht voor
belangrijke waarden in onze samenleving en op onze school.
•
•
•
•
•
•

1ste periode: Handje toesteken.
2de periode: 2 handen op 1 buik.
3de periode: Op handen dragen.
4de periode: Iemand de hand reiken.
5de periode: Handen aan het lijf hebben.
6de periode: Met handen die uitkijken naar….

Over de mooie initiatieven die we in dit kader zullen brengen, houden we jullie via
de nieuwsbrief en de website op de hoogte.

Schoolleertuin
Luc, Carl en Antoine komen ons begeleiden bij het zaaien, planten, onderhouden
en oogsten van allerlei lekkers en moois in onze schoolleertuin.
De kinderen van klas 4 mogen binnenkort aardappelen en ajuinen oogsten die ze in
het derde leerjaar zaaiden. De groei van de pompoenen wordt opgevolgd en nog
veel meer…
Whizzkids
Meester Chris gaat er terug voor! Met klas 5 doen we naar jaarlijkse gewoonte mee
met deze ICT-wedstrijd. Een staaltje van computationeel denken waarbij
samenwerking belangrijk is. Echt iets voor ons dus. Succes!
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Praktisch
Jullie kregen al heel wat briefwisseling mee.
We lijsten het nog eens op:
•

•

•

•

•

•

Infofiche per leerling met persoonlijke gegevens: graag nakijken en
aanvullingen/wijzigingen terug meegeven naar school. Ook als er niets
gewijzigd is, mag je met ok handtekenen en terugbezorgen aan school.
Domiciliëring: ouders die nog niet intekenden om de maandelijkse rekening
via domiciliëring te betalen, krijgen hiervoor een nieuwe uitnodiging mee.
Bezorg het document ingevuld aan het secretariaat (mag via klas).
Goedkeuring schoolreglement en toestemming foto’s op de website graag
ondertekend terugbezorgen aan de school. Wij gebruiken de foto’s enkel om
jullie te informeren via de website of gesloten facebookpagina over fijne
activiteiten op school.
Het schoolreglement kunnen jullie op de website raadplegen. Wie een
exemplaar op papier wenst, geeft dit door aan het secretariaat. Lees het
zeker door. Er staan belangrijke afspraken en wijzigingen in.
Bijlage schoolreglement 2019-2020: dit is alle praktische info voor dit
schooljaar. Dit is ook op de website terug te vinden onder praktisch – bijlage
schoolreglement.
Medicatiebriefjes
Zonder schriftelijke toestemming mogen wij geen medicatie toedienen. Je
kan dit ook terugvinden op de website bij ‘praktisch’.
Afwezigheidsbriefjes:
Jullie hebben recht om 4 afwezigheden zelf te wettigen via deze briefjes. Dit
kan enkel als het om max. 3 opeenvolgende dagen gaat. Is uw kind langer
ziek (weekend inbegrepen) dan moet u een doktersbriefje bezorgen. Je kan
dit ook terugvinden op de website bij ‘praktisch’.
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Ouderraad

Dank je wel aan de mensen van de ouderraad om een gezellig koffiemoment te
voorzien op onze eerste schooldag en voor de hulp op de vriendjesdag!
Meer info over de werking van onze ouderraad vindt u terug op de flyer die u
meekreeg via uw kind(eren). Nieuwe leden of occasionele medewerkers zijn steeds
welkom!
De ouderraad heeft ook een plaatsje op onze website. Alle info, foto’s en verslagen
kan je daar dan terugvinden.
Kriebelteam
Deze week kwam het kriebelteam al langs.
Op regelmatige basis screent de ouderraad de volledige school op hoofdluizen. Dit
zijn vervelende beestjes die wel eens in de haren terecht komen. Niemand is er vrij
van maar een accurate opvolging is van belang om dit probleem miniem te
houden. Dit lukt bij ons op school behoorlijk dankzij dit mooi initiatief.
U wordt geïnformeerd over de controle en bij nood aan behandeling krijgt u van de
school voldoende informatie.
Het is aangeraden de hoofdharen van uw kind(eren) regelmatig te controleren.
Bij vragen kan u steeds terecht bij mevrouw Leen.
UITNODIGING
Eerste vergadering ouderraad op donderdag 19 september 2019 om 20u in de
refter van de school.
Alle ouders die willen kennis maken met de werking van de ouderraad, die graag tot de
ouderraad toetreden of hier geen tijd voor hebben maar wel af en toe eens willen
meehelpen, zijn meer dan welkom. Jullie worden steeds verwend met een hapje en een
drankje.
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Team Vrije Basisschool Eke wenst jullie een
SCHITTEREND schooljaar 2019-2020
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