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2 handen op 1 buik
Samen werken, samen spelen, elkaar aanvaarden
en respect hebben voor elkaar ook al zijn we niet
allen gelijk.

Onderwijs op maat
Evaluatiebox
De vroegere interdiocesane proeven worden sinds vorig schooljaar in een nieuw
kleedje gestopt en heten voortaan ‘evaluatiebox’. De proeven zijn een evaluatieinstrument om de kwaliteit van het onderwijs bij te sturen.
Met fierheid mogen we melden dat wij sterk boven gemiddelde scoren in
vergelijking met alle Vlaamse scholen die hieraan deelnemen. Een verdienste van
ons voltallig team dat jaarlijks zoekt naar verbeteringen. We sturen voortdurend bij
en zijn fier op ons vernieuwend onderwijs.
Extra hulp op school
Misschien ziet u af en toe mensen rondlopen op school die u niet herkent uit het
team. Wij werken samen met het ondersteuningsnetwerk die extra expertise in de
scholen binnen brengt ter ondersteuning van kinderen met leerproblemen en ter
ondersteuning van de school. We zijn heel blij met deze hulp. Dergelijke trajecten
worden steeds in onderling overleg opgestart.

Chromebooks
De 15 nieuwe chromebooks die we van onze ouderraad en dus ook van jullie
kregen, worden gretig ingezet in de klaspraktijk. Vernieuwend onderwijs, een goede
voorbereiding om later sterk in het werkveld te staan.
Ook voor de whizzkids in klas 5 komen de chromebooks handig van pas. Zij starten
deze maand aan de tweede vragenlijst. Succes!

Sportactieve school
Scholencross
Dank je wel aan alle lopers groot en klein. Er waren heel wat positieve reacties over
de familiale sfeer.

Dansmiddag voor L1-2-3
Naar jaarlijkse gewoonte slaan de leerlingen van klas 1, 2 en 3 hun beentjes los
tijdens de MOEV-activiteit op woensdag 13 november. Inschrijven is de boodschap!

Familiale sfeer
Welkom
Na de vakantie verwelkomen we Camille, Elin-Catalina en Dante in de Julesklas. We
wensen hen een warme start toe.
Schooletentje
Dank je wel aan alle enthousiaste aanwezigen, de vele helpende handen en de
heerlijke taartenbakkers. Ons schooletentje was dankzij jullie allemaal alweer een
gezellig succes.
De ham werd gewonnen door de opa van Bas. De oma van Femke en Silke mocht
de mand vol delicatessen mee naar huis nemen. Proficiat.
Seniorenweek
Tijdens de seniorenweek verrassen de kleuters onze buren met een bezoekje en een
bloemetje. Onze allerkleinsten gaan gymmen met de bewoners. Deze activiteiten
leveren steeds hartverwarmende momenten op.

Fruitvoormiddag
Heel wat ouders zijn erg blij met ons gezondheidsbeleid.
Mogen we er iedereen aan helpen herinneren dat wij in de voormiddag fruit (of
groenten) eten? Dit staat ook zo in het schoolreglement. Koekjes of andere snacks
kunnen wel in de namiddag. Wie fruit wil meebrengen voor de pauze in de
namiddag mag dit natuurlijk ook.

Toffe projecten
Aanplanten Hospicebos
De kinderen van klas 5 gaan de natuur een handje helpen en gaan bomen planten
in het Hospicebos. We gaan er NATUURlijk met de fiets heen. Ook de andere scholen
van Nazareth-Eke helpen mee aan dit groene project.
L3 naar de bib en bezoek aan het oorlogsmuseum
Lezen blijft een motor om te leren, rijke woordenschat te verwerven, tekstbegrip te
ontwikkelen… onze bezoekjes aan de bib zijn dus van belangrijke waarde.
Tof dat het derde leerjaar er een vleugje geschiedenis kan aan koppelen in het
oorlogsmuseum te Nazareth.
Cultuur
Het eerste en tweede leerjaar zijn aan de beurt om van een vleugje cultuur te
genieten in cc Nova, met dank aan de gemeente die deze voorstellingen mogelijk
maakt voor ons.

Data te noteren
•
•
•
•
•
•

Wapenstilstand: GEEN SCHOOL
Grootoudernamiddag klas 1 en 2
Pedagogische conferentie = GEEN SCHOOL
Sint op bezoek + praatcafé ouderraad
Grootouderfeest kleuters
Opendeurdag en schoolfeest

maandag 11 november
dinsdag 12 november
woensdag 27 november
donderdag 5 december
woensdag 12 februari
zondag 22 maart

Ouderraad

Wist je dat...
... de werkgroepen van de ouderraad weer paraat staan met leuke acties?
... de fluoactie binnenkort van start gaat?
... we ook dit jaar weer voor een goeie portie cultuur zullen zorgen?
… ons kriebelteam al paraat staat om na de vakantie terug aan de slag te gaan?
… de spelletjesnamiddagen er ook aan zitten te komen!
... de ouderraad zichzelf bijschoolt?
... enkele leden hebben deelgenomen aan een infoavond over het reilen en zeilen
binnen verschillende oudercomités?
… we op die manier inspiratie blijven opdoen om de school te steunen?
... losse vrijwilligers zich nog steeds kunnen melden via het mailadres van de
ouderraad ouderraad@vbseke.be?
... de volgende vergadering van de ouderraad doorgaat op donderdag 28 november
om 20u00?
Tot dan!

09/385.52.49

directeur@vbseke.be

info@vbseke.be

www.vbseke.be

