NIEUWSBRIEF kerst 2019

Onderwijs op maat
Vernieuwing
Dankzij extra werkingsmiddelen van het departement onderwijs voor de
kleuterschool konden wij enkele nieuwe methodes aanschaffen:
•
•
•

Sterretjes aan de hemel: een nieuwe en actuele godsdienstmethode.
Krullenbol: een voorbereidende schrijfmethode om de fijne motoriek te
bevorderen op een speelse manier.
Matti en Mona: een taalondersteunende methode voor kinderen met
een andere thuistaal of die taalarmer zijn.

Computationeel denken
In het nieuwe leerplan ZILL (zin in leven – zin in leren) voor de basisschool staat
ook een opdracht toe naar computationeel denken – of gemakkelijker
omschreven: hoe denkt een computer? Dit is geen doel op zich maar we
gebruiken het geïntegreerd in alle lessen.
We kregen van Sinterklaas een SUPER cadeau om hiermee aan de slag te
gaan: de beebots.

Om de Bee Bot te laten doen wat jij wilt moet je commando’s ingeven.
Ondertussen oefenen we de letters, de tafels, de euro, spellingsregels, … , we
werken samen en controleren elkaar. Win win. Dank je wel, Sinterklaas!
We zeggen ook heel luid dank je wel voor alle andere leuke geschenken.
Wat zijn we verwend geweest! Tot volgend jaar.
Bingel bibboxen
Op Bingel staan leuke boekjes klaar om in de vakantie te lezen. Interessant is
dat de leerkrachten boekjes klaar zetten op het juiste leesniveau van uw kind.

Sportactieve school
Sportsnack
Na de vakantie start op donderdag de sportsnack voor klas 4, 5 en 6. Er zijn
nog enkele plaatsjes vrij.
Naschools omnisporten met je schoolgenoten. SUPERtof!
MOEV – Tussen 4 vuren
Op woensdag 8 januari gaan onze leerlingen van klas 3 en 4 de uitdaging
aan tegen de andere scholen van de buurt. Supporters op post.

Familiale sfeer
Nieuwe instappers
Na de kerstvakantie starten Julie en Rune in de Julesklas. In december
verwelkomden we Timëo. Zijn zusje Anaïs startte in het eerste leerjaar.
Woensdag
Onze school voorziet opvang tot 1 kwartier na einde schooltijd. Daarna
neemt de opvang Ter Biesten dit van ons over.
Ook op woensdag voorzien we opvang tot 12.20u De kinderen die naar Ter
Biesten gaan, zijn dan al weg met de bus. De laatste weken blijven er al eens

kinderen langer op mama of papa wachten. Mogen we met aandrang
vragen om er zeker ten laatste om 12.20u te zijn.
Bij uitzonderlijke omstandigheden verwittig je best de school voor 12.05u
zodat we de kinderen met de bus naar Ter Biesten kunnen meegeven.

Toffe projecten
Leerlingenraad
Met trots stellen wij u het ‘keukenkrantje’ voor dat de leerlingenraad maakte naar
aanleiding van hun bezoek aan de keuken van onze traiteur. Elk gezin krijgt een
krantje mee. Dikke proficiat voor het mooie resultaat.
Jaarthema
Na de vakantie overhandigen we onze nieuwjaarswensen aan elkaar en op
maandag 13 januari spelen we een jaarthema-spel. Houd zeker de website in de
gaten voor ongetwijfeld leuke foto’s van dit moment.
Woonzorgcentrum
In januari gaan de leerlingen van het zesde leerjaar op gedichtendag genieten van
poëzie samen met onze buren.

Ouderraad

We wensen je een nieuw jaar
bruisend en sprankelend,
stralend en schitterend,
gezond en gelukkig,
zorgeloos en prachtig!
Jullie ouderraad
Volgende ouderraad: 23 januari 2020 in de refter van de school. Iedereen
welkom.

Data
Op woensdag 22 januari is er pedagogische studiedag.
Op vrijdag 31 januari is er een facultatieve verlofdag.
Op beide dagen is er geen school voor de kinderen.

Voor we het nieuwe jaar induiken bieden wij nog graag onze warmste wensen aan:

09/385.52.49

directeur@vbseke.be

info@vbseke.be

www.vbseke.be

