Info schooljaar
2021-2022

Beste ouders
Wat een TOF en KLEURRIJK schooljaar beleefden we samen.
De toetsen zijn gemaakt, afscheidsfeestjes zijn gegeven, de
diploma’s voor de derde kleuters en het zesde leerjaar zijn dik
verdiend.
De rode duivelsgekte gaat door.
Corona mag voor ons stilletjes aan het land verlaten.
Hoog tijd om jullie allen een heerlijke vakantie toe te wensen.
We duimen voor veel gele zonnestralen en veel warmte om je
heen.
Volgend jaar staan nieuwe uitdagingen op de agenda.
We staan voor de afbraak van de oude gebouwen en zullen onze
nieuwe school zien verschijnen.
Daarnaast kijken we uit naar onze samenwerking met Circus
Picolini. Na een succesvolle editie 5 jaar geleden, bereiden we
terug een fantastisch circusspektakel voor jullie voor.
Alvast twee dingen om naar uit te kijken!
Dank je wel, lieve kinderen,
voor jullie inzet en optimisme.
Dank je wel, beste ouders en familie,
voor jullie vertrouwen en dankbaarheid dag na dag.
Geniet van de vakantie! Wij laden alvast onze batterijen op om in
september terug vol enthousiasme te starten.

Mevrouw Leen en team VBS Eke
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Naar jaarlijkse gewoonte stellen we u graag de klassen en leerkrachten voor.
Deze verdeling blijft behouden, tenzij zich gedurende de vakantieperiode
nog wijzigingen zouden voordoen of andere richtlijnen van de overheid
zouden komen.

Klasverdeling
Kleuteronderwijs
Klas
Julesklas
Poohklas

Leeftijd
peuters
Menggroep 1ste en 2de
kleuters
Menggroep 1ste en 2de
kleuters
3de kleuters

Vlinderklas
Uiltjesklas
-

Leerkracht
Juf Delphine
Juf Lies
Juf Veronique
Juf Epi

Kinderverzorgster: juf Ragna
Turnleerkracht en motorische zorg: juf Leen

Lager onderwijs
Klas
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5

Klastitularis(sen)
Juf Christine – juf Petrocsja
Juf Sandra – juf Barbara op woensdag
Juf Martine – juf Hilde
Juf Femke
Meester Chris – juf Céline voor muzo,

Teamteacher
Juf Céline
Juf Barbara
Juf Barbara
Juf Heidi
Juf Céline

spelling, taalbeschouwing

Klas 6

-

Juf Meredith

Juf Céline

Turn-, zwem- en motorische zorgleerkracht: juf Leen
Zorgcoördinator: juf Bettina
Zorgjuf: juf Heidi
ICT-coördinator: meester Chris
ICT Yves Moreel

Directeur: Leen Embo
Administratie: Marleen Vermeulen en Kaatje Vandendaele
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Geen school op:
Pedagogische conferentie
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Facultatieve verlofdag
Kerstvakantie
Facultatieve verlofdag
Pedagogische conferentie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Paasmaandag
Pedagogische conferentie
O.L.H. Hemelvaart
Pinkstermaandag
Start zomervakantie

woe 29/09/2021
ma 01/11/2021 t.e.m. zo 07/11/2021
do 11/11/2021
vrij 12/11/2021
vrij 24/12/2021 om 12.05u! t.e.m. zo 09/01/2022
ma 07/02/2022
woe 23/02/2022
ma 28/02/2022 t.e.m. zo 06/03/2022
ma 04/04/2022 t.e.m. zo 17/04/2022
ma 18/04/2022
woe 27/04/2022
do 26 en vrij 27/05/2022
ma 06/06/2022
do 30/06/2022 om 12.05u
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VARIA
Openingsuren van de school tijdens de vakantie.
Dagelijks van 9u tot 12u en na afspraak:
- Donderdag 1 juli t.e.m. vrijdag 9 juli 2021.
- Maandag 16 augustus tot en met dinsdag 31 augustus 2021.
Vriendjesdag
Op donderdag 26 augustus 2021 staan onze schoolpoorten hopelijk voor
iedereen open. Jullie kregen alvast een uitnodiging mee. We hopen op meer
soepele corona-maatregelen. Duimen jullie mee?
Alle kleuters en lagere schoolkinderen kunnen terecht in hun nieuwe klas
tussen 18u en 20u voor een kennismaking met de nieuwe leerkracht(en). De
te kaften boeken en schriften van de lagere school kunnen meegenomen
worden.
De ouderraad biedt jullie graag een drankje aan terwijl de kinderen kunnen
genieten van een blij weerzien met leerkrachten en vriendjes.
Geef je een seintje indien jullie niet kunnen aanwezig zijn?
Wie zit waar tijdens de bouwwerken?
Kleuterklassen
in hun vertrouwde lokaal
ste
1 leerjaar
vorige opvangklas kleuter/L1 (naast secretariaat)
2de leerjaar
prefab achter de refter
de
3 leerjaar
in het klooster – ingang via de kapel – laatste klas rechts
de
4 leerjaar
prefab achter de refter
5de leerjaar
vorige bureau van mevrouw Leen (naast secretariaat)
de
6 leerjaar
in het klooster – ingang via kapel – midden gang links
Bouwnieuws
We moeten iets langer wachten op de verplaatsing van de
nutsvoorzieningen van Farys en Fluvius (augustus) om de sloopwerken aan te
vatten. We houden jullie op de hoogte.
Praatcafé bij de start van het nieuwe schooljaar
Ook hier rekenen we op haalbare corona-maatregelen…
Wil je de sfeer van de eerste schooldag mee opsnuiven vanuit de coulissen?
Kom dan op woensdag 1 september 2021 tussen 8u30 en 9u30 naar de
eetzaal van de school. De ouderraad zal jullie verwelkomen met een koffietje
in het praatcafé.
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Infoavond kleuterschool september 2021
-

Donderdag 2 september 2021 om 19u in de klas van uw kleuter.

Infoavond lagere school september 2021
We starten telkens om 19u30 met een gezamenlijk infomoment in de eetzaal.
Aansluitend krijgt u meer info in de klas van uw kind.
-

Dinsdag 7 september 2021: klassen 1, 2 en 3
Donderdag 9 september 2021: klassen 4, 5 en 6

Reeds gekende data 2021-2022
Uiteraard alles onder voorbehoud van corona-maatregelen.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

STRAPDAG
Eerste Communie °2014
H.Vormsel °2009
Schooletentje take away
Oudercontacten lager
Sintbezoek + praatcafé ouderraad
Oudercontacten kleuter
Circus opstellen
Circusweek
Circusvoorstellingen
Circus afbreken
Oudercontacten lager
Carnaval + praatcafé ouderraad
Opendeurdag
Zeeklas klas 5 en 6
Eerste Communie °2015
H.Vormsel °2010

vrij 17/09/2021
za 18/09/2021
za 25/09/2021
za 09/10/2021
week 25/10/2021
do 02/12/2021
week 06/12/2021
zo 30/01/2022
week 31/01/2022
vrij 04/02/2022 en za 05/02/2022
za 05/05/2022
week 14/02/2022
vrij 25/02/2022
zo 27/03/2022
week 02/05/2022
za 14/05/2022
OPTIE op do 26/05/2022 moet nog
bevestigd worden door het Bisdom!

● Oudercontacten kleuter
● Oudercontacten lager

week 16/05/2022
week 30/05/2022
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Prijzen (kleine wijzigingen kunnen steeds omwille van indexaanpassingen of
wijzigingen prijzen leveranciers)

Maaltijden en dranken
Wij bieden in het kader van het gezondheidsbeleid enkel melk, water en soep
aan.
Kinderen mogen van thuis een drinkfles water meebrengen.
Melk
Warme maaltijd

€ 0,45
€ 3,25

Soep en water
Middagtoezicht

/
€ 0,80

€ 2,85 voor de kinderen uit de Julesklas en
de eerste kleuterklas
voor iedereen gratis

Diversen
Zwemmen is gratis dankzij subsidies van de gemeente
Badmuts
Turnbroekje (volledig zwart)
T-shirt met logo van de school

€5
€ 10
€8

Extra schoolse activiteiten: richtprijzen
Vanaf het schooljaar 2008-2009 werd in het basisonderwijs de maximumfactuur
van kracht. Hiermee beperkt de minister van onderwijs de schoolkosten voor
de ouders. Vanaf 1 september 2021 mogen de kosten voor schoolactiviteiten
niet meer dan volgende som bedragen:
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs

€ 45
€ 90

Voor meerdaagse uitstappen betalen ouders vanaf 1 september 2021 niet
meer dan € 450 over de zes leerjaren heen.
Wat behoort tot de maximumfactuur?
Didactische uitstappen – MOEV-activiteiten – cultuuruitstappen (er worden er
ook heel wat gesponsord door de gemeente) – turn-T-shirt – didactische
activiteiten met kleine kost – workshops – schoolreizen - …
Wat behoort niet tot de maximumfactuur?
Abonnementen schooltijdschriften die niet verplicht zijn – turnbroekje –
badmuts – middagmaal – middagtoezicht – ochtendopvang –
vakantieboeken – schoolfoto’s – alle bestellingen die niet verplicht zijn – sport
buiten schooluren – typlessen – yoga - …
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Wat behoort tot de maximumfactuur extra muros?
Boerderijklas – Stadsklas – Zeeklas - Bosklas
Ochtendopvang: OP SCHOOL voor ALLE kinderen
Van 7.30u tot 8.30u

WAAR?

Vergoeding:

Kleuters en eerste leerjaar in
de Poohklas

aankomst voor 8u:
aankomst vanaf 8u:

€1,60
€ 0,80

Lager 2 t.e.m. 6 in de refter

Vanaf 8.30u is er toezicht op de
speelplaats. Hiervoor worden geen kosten aangerekend.
Naschoolse opvang: Alle kinderen worden naschools opgevangen door de
gemeentelijke opvang Ter Biesten.
Kan u er binnen het kwartier na schooltijd niet geraken (zolang is er toezicht
door onze leerkrachten) dan gelden volgende afspraken:
● Kleuters en kinderen van klas 1, 2 en 3 gaan met de bus naar Ter Biesten.
● Klas 4, 5 en 6 blijven op maandag, dinsdag en donderdag van 16.15u tot
17.30u OP ONZE SCHOOL. Daarna vertrekt de groep onder begeleiding te
voet naar Ter Biesten.
Betaling gebeurt via de gemeente.
OPGELET: Iedereen dient zich te registreren via de website van de gemeente!
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Woordje van dank…
Elk jaar mogen we rekenen op welwillende ouders en grootouders, … die zich
kunnen vrij maken om ons te helpen.
Sommigen gaan mee zwemmen met de kleuters, anderen begeleiden een
klas op fietstocht, bij sommigen krijgen we een lift naar plaats van
bestemming en nog veel meer…
We willen hier graag iedereen hartelijk voor bedanken.
1000x dank je wel is niet voldoende om uit te drukken hoe blij we zijn met
onze dynamische ouderraad vol inzet, toffe ideeën en fijne projecten.
We nemen dit jaar afscheid van 2 vaste waarden uit de ouderraad en dat
verdient een extra ‘dank je wel’.
Fiorella en Els. We zullen jullie enorm missen. Jullie waren één voor één sterke
krachten van onze ouderraad. Goud waard!
Dank ook aan alle ouders die nu en dan bijspringen om onze ouderraad te
steunen. Vele handen maken werk licht.
Ook Els VL willen we extra bedanken voor haar inzet in onze schoolbib en
voor alle hulp aan kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken bij
hun huiswerk.
We wensen alle kinderen van klas 6 een fijne tijd in hun nieuwe school toe.
Het ga jullie goed.
Juf Elise gaat voltijds aan de slag in onze collega-school in Zwijnaarde. Dank
je wel voor je jarenlange inzet in Eke. We zullen jou missen.
Dank je wel aan juf Talitha, juf Wendy, meester Marnik, meester Vital, juf Julie
om ons team extra te komen versterken dit jaar.
Mijn grootste dank gaat natuurlijk ook uit naar jullie kinderen, het
leerkrachtenteam en alle medewerkers die van onze school een warm nest
maken waar – vanuit een sterk welbevinden – samen veel geleerd en beleefd
wordt.
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We wensen jullie allen een deugddoende en vooral dik verdiende vakantie
toe.
We zien elkaar graag terug in augustus.

Mevrouw Leen &
Team VBS Eke
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De OUDERRAAD

Beste ouders,
Beste leerlingen,
Het schooljaar is alweer ten einde. We blikken nog even terug op een schooljaar vol mooie
herinneringen. Ook ondervonden we de kracht van een team die voor nieuwe uitdagingen
stond door de corona maatregelen en daar de gepaste weg in vond.
Op de dag van de leerkracht verwenden we de leerkrachten met een kleine attentie en echte
complimentjes! We organiseerden ondanks de corona-maatregelen toch enkele activiteiten
die gesmaakt werden. Ons kriebelteam ging enkele keren preventief op zoek naar
hoofdluizen. Ook de werkgroep verkeer zorgde terug voor een fluorijke speelplaats tijdens
de 'donkere' periode van het jaar. Het valentijnsontbijt spijsde ons varkentje. Dit konden we
enkel doen door uw steun: dank je wel daarvoor!
Volgend jaar willen wij als ouderraad graag opnieuw een verrijking zijn voor de school, en dit
op vele gebieden. Zo gaan we van start met de werkgroep "speelplaats" en hopen we de
school met haar verbouwingen ook daar te kunnen bijstaan.
We kijken er naar uit om opnieuw op uw steun te kunnen rekenen. Iedereen blijft
vrijblijvend welkom op één van onze vergaderingen. Dus laat zeker iets weten
op info@ouderraadvbseke.be indien je interesse hebt om met ons aan de slag te gaan!
We heten jullie alvast van harte welkom op de vriendjesdag op donderdag 26
augustus. Hopelijk kunnen we elkaar dan opnieuw in levende lijve ontmoeten, en een glaasje
aanbieden terwijl u napraat over de vakantie. En natuurlijk zijn wij ook zelf aanwezig, dus
spreek ons gerust aan bij vragen over de werking van de ouderraad!
We wensen u en uw kroost een fijne en deugddoende vakantie toe!
Uw OUDERRAAD
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Leuk steuntje…

Jullie kunnen onze school een financieel duwtje geven via het project
"leuk steuntje" van MAKRO.
Dit is een project waarbij scholen zich kunnen registreren om, met hulp van
hun sympathisanten, een shoptegoed op te bouwen.
Concreet komt het erop neer dat wij 3 % van jullie aankoopbedrag als
tegoed op onze MAKRO-verenigingskaart krijgen zonder dat jullie daar extra
kosten aan hebben.
Hoe kan je onze school dit voordeel te geven ?
Heel eenvoudig: je logt in op jouw MAKRO-account (of indien je nog geen
account hebt maak je er eentje aan) en je kiest voor "leuk steuntje".
In de zoekfunctie geef je 9810 in en dan kies je voor "vrije gemengde
basisschool". Je dient enkel nog te bevestigen dat je onze school wenst te
steunen en je bent klaar !
Telkens je gaat winkelen bij MAKRO belonen jullie de school met een
shoptegoed.
Dank je wel aan alle steuntjes die we reeds kregen!
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