NIEUWSBRIEF oktober 2020
Corona-maatregelen
Beste ouders,
Voorlopig blijven de scholen in code geel.
We willen jullie gerust stellen dat wij al heel wat strengere maatregelen
hanteren.
In de refter eten we in onze klasbubbel en worden we bediend aan tafel.
Voor alle komende uitstappen en extra activiteiten blijven we in onze klas- en
schoolbubbel. Er zijn geen andere scholen aanwezig.
Bij het voeren van kinderen vragen we aan de ouders om een mondmasker
te dragen in de wagen.
De oudercontacten laten we online doorgaan om het extra veilig te houden.
Meer info hierover verder in de nieuwsbrief.
Uiteraard blijven de hygiëne- en afstandsmaatregelen van kracht.
Mogen we vragen om bij het afhalen van de kinderen voor de naschoolse
sport aan de hoofdpoort (Steenweg) te wachten en niet op de speelplaats
te komen?
We houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte bij wijzigingen.
Met vriendelijke groeten
mevrouw Leen

Positiviteit en optimisme:

“Wij leren samen met goesting.”
Whizzkids
Naar jaarlijkse gewoonte doet klas 5 terug mee met deze ICT-wedstrijd. Een
staaltje van computationeel denken waarbij samenwerking en brede kennis
belangrijk zijn. Echt iets voor ons dus.
NIEUW: Ook klas 4 waagt dit jaar haar kans. Het enthousiasme van meester
Chris werkte aanstekelijk en we bereiken heel wat leerdoelen op een
interactieve en leuke manier. Alleen maar voordelen dus!
SUCCES allemaal!
Lezen
We merkten bij het testen van de technisch leesniveaus van de kinderen dat
sommige kids tijdens de corona-periode een sprongetje vooruit maakten en
dat ook heel wat kids liever buiten speelden dan met de neus in de boeken
te zitten. Geen zorgen. We nemen samen onze verantwoordelijkheid en
zetten extra in op lezen.
•
•
•
•

In klas 1 krijgen we extra leeskansen door te oefenen met ons
schoudermaatje.
We starten na de de herfstvakantie met niveauleesgroepen in L2-3-4.
De kinderen krijgen leesvoer met zinvolle verwerkingsopdrachten.
Op Bingel zetten we boeken klaar op het juiste leesniveau van uw kind.

TIP: Elke dag een beetje voorlezen, samen lezen thuis zorgt voor een gezellig
moment maar bevordert de leeskunsten van uw kind(eren) enorm. Doen hé!
In de bib kan je ook boeken uitkiezen op het juiste leesniveau van uw kind.

Groei en kwaliteit:

“Wij krijgen de kans om sterk te groeien.”
STEM Olympiade

Jaarlijks doet het 6de leerjaar mee aan de Vlaamse junior STEM Olympiade.
Deze wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken en de
maatschappelijke beeldvorming rond technologie bijstellen.
Tijdens de voorronde krijgen de leerlingen reeksen uitdagende
meerkeuzevragen voorgeschoteld.
We geraakten in het verleden al tot in de finale. Wie weet is het dit jaar ook
zo? Spannend!
Veel succes allemaal.
Kaaihoeve
Ons vijfde en zesde leerjaar trekken naar de Kaaihoeve in Meilegem om er
alles te leren over biodiversiteit. Vanuit het ontdekken en explorerend
beleven leren ze verschillende organismen en hun biotopen kennen. Ook
leren ze zelf keuzes maken hoe daarmee om te gaan in hun eigen
leefwereld.
Onze kleuters (de Julesklassertjes zijn hier nog een beetje te klein voor) trekken
er in november ook heen als heuse natuurkoningen en -koninginnen om de
natuur te exploreren en beleven.
Wero vanuit de praktijk: zo leren wij graag.
Oriëntatieloop
Nog meer praktijkgericht onderwijs:
Klas 5 en 6 leert kaartlezen, leert zich oriënteren met kompas en via
steroriëntatie en zet dat in de praktijk om. Vinden zij hun weg terug?
Cultuur
Het eerste en tweede leerjaar worden getrakteerd door de gemeente op
een cultuurvoorstelling in cc Nova: ‘Neus’. We breien er verwerkende
activiteiten aan in de klas.

Verantwoordelijkheid en vertrouwen:

“Wij weten wat van ons verwacht wordt.”
Classroom
We zijn blij dat ons classroom-platformen een succes zijn. We horen heel wat
positieve reacties.
Mogen wij nogmaals herhalen dat een antwoord sturen op de nieuwsclassroom niet mogelijk is omwille van privacy-redenen. Indien jullie vragen,
zorgen hebben, kunnen jullie mailen naar directeur@vbseke.be of naar de
klastitularis.
Rapport
Het eerste rapport kregen jullie vrijdag mee. Voor klas 6 komt dit een weekje
later.
Ook aan het houdingenrapport hechten wij belang. Kinderen worden
sterkere mensen met voldoende waarden en zelfkennis. We werken er samen
aan.
Oudercontact
Binnenkort komen de eerste oudercontacten voor het lager eraan.
Zoals gezegd zullen deze online doorgaan.
Jullie kunnen via classroom inschrijven en krijgen een bevestigingsmail met
een link voor het gesprek.
De grote klassen L2 en L4 worden in 2 groepen opgesplitst volgens
klasnummers. Let op dat je in de juiste groep inschrijft.
Leerlingenraad
De leerlingenraad is een groep dynamische kids dit jaar.
Er werden reeds ideeënboxen in elkaar gestoken en heel wat opbouwende
ideeën werden besproken:
•

Er werd gemeld dat er soms minder eten was dan vorig jaar. Soms lukte
het niet om iedereen eens bij te bedienen. De speurneuzen van de
leerlingenraad merkten hier en daar een hongerige klasgenoot die de
boterhammetjes inruilde voor een lekker bord spaghetti zonder dit
besteld te hebben.

•
•
•

•
•
•

Dit werd besproken in de klassen en we houden hier en daar
steekproeven of de bestellingen kloppen met de aantal eters.
We pluizen uit of we een extra vegetarische maaltijd inlassen. Er is
vraag naar.
De jaarthema-activiteiten zijn toppers.
Het cleanteam (beurtrol om onze speelplaats proper te houden) neemt
voortaan ook het afkoelhoekje mee (een spinnenweb houdt wel eens
de kansen tegen om daar op je gemak te zijn).
Muziek tijdens de middagpauze geeft sfeer. We brengen dit terug aan.
Buiten les geven mag.
…

Verkeersveiligheid
De situatie rond de school is positief. Nu de gemachtigde opzichters =
leerkrachten de kinderen op twee plaatsen oversteken na school verloopt
alles nog veiliger.
Ook de politie komt regelmatiger controleren.
OPGELET! Mogen we vragen om niet meer te parkeren op de parking van
residentie Heerlijkheid naast onze school. De parkings zijn voorzien voor de
bewoners en vaak staan ouders geparkeerd op de plaats voor de
hulpdiensten.
We houden onze buren graag te vriend en beloofden hen om dit aan onze
ouders door te zeggen. Dank je om hiermee rekening te houden.

Eigenheid en warmte:

“Ik kan mezelf zijn en ik word graag gezien.”
Organisatie op school
Dit schooljaar waren er al heel wat wijzigingen op school door ziekte en
kwetsuren.
Hierbij de laatste update:
Juf Céline neemt klas 6 over zolang juf Meredith afwezig is.
Juf Bettina is terug als zorgcoördinator en neemt ook de teamteaching van
klas 6 voor haar rekening. Op donderdagnamiddag staat zij alleen voor de
klas.
Juf Julie komt ons vervoegen in klas 5 voor spelling, taalbeschouwing, muzo
en teamteaching.

Juf Talitha neemt de zorg kleuter en lager op zich.
Katrien zal Marleen vervangen op het secretariaat op maandag en dinsdag.
We wensen juf Meredith een goede rust voor de baby en Marleen veel
beterschap toe.
Dank je voor jullie flexibiliteit. Het is zo dat in het onderwijslandschap heel
weinig mensen (tot geen) ter beschikking zijn voor de lagere school waardoor
we vaak intern moeten reorganiseren.
We doen ons uiterste best om telkens de juiste beslissingen te maken voor de
kinderen.
Welkom
Volgende week starten twee nieuwe klasgenootjes:
Melissa in de Poohklas
Maria Eduarda of Duda in het tweede leerjaar
Na de herfstvakantie starten Arthur, Juliana en Alixine in de Julesklas.
We zorgen ervoor dat iedereen zich snel thuis voelt.
Schooletentje
Dank je wel voor de vele bestellingen.
Onze take away-editie was een succes dankzij jullie.
Het tweede leerjaar start dankzij deze steun met een nieuw smartbord en 4
tablets zorgen voor extra digitale middelen op onze school. We zijn heel blij.
Info Huis van het Kind
Zitdagen Groeipakket
Heb je vragen of hulp nodig bij het aanvragen van je Groeipakket? Wil je meer weten over
de #Schooltoeslag of de #covid19toeslag? Wil je weten waar je recht op hebt? Kom dan naar
een van de zitdagen in het sociaal huis Nazareth.
Elke zitdag is één van de uitbetalingsactoren (FONS, Infino, MyFamily, Kidslife of Parentia)
aanwezig. Een medewerker maakt je wegwijs doorheen het Groeipakket en beantwoordt je
vragen ongeacht de uitbetalingsinstantie waarbij je bent aangesloten.
De data van de zitdagen zijn terug te vinden op www.nazareth.be/huisvanhetkind. De zitdagen
gaan door van 14:00 tot 16:30 in het sociaal huis, Zwanestraat 30. Momenteel wordt er enkel
gewerkt op afspraak. Een afspraak maken kan via het nummer 09 382 81 10
of welzijn@nazareth.be

Ouderraad

WIST JE DAT…
… de werkgroepen van de ouderraad weer paraat staan?
… de fluoactie binnenkort van start gaat?
… deze dit jaar iets anders zal verlopen omwille van de corona-maatregelen?
… covid-19 ook voor onze werking best wat roet in het eten strooit?
… we er toch het beste van proberen maken?
… we ons blijven inzetten om de verkeersveiligheid aan de schoolpoort te
verbeteren?
… de leerlingenraad terug uit de startblokken is geschoten?
… elke klas ideeën kan verzamelen in de ideeënbox?
… daar heel veel plezante ingevingen de revue passeren?
… de volgende vergadering van de ouderraad doorgaat op donderdag 26 november
om 20u30?
… deze vergadering digitaal zal verlopen?
… je dus best een mailtje stuurt naar ouderraad@vbseke.be indien je graag wil
aansluiten?
Tot dan!

09/385.52.49

directeur@vbseke.be

info@vbseke.be

www.vbseke.be

