NIEUWSBRIEF december 2021
Positiviteit en optimisme:
“Wij leren samen met goesting.”

Classroom
We zijn heel blij met onze classroom. Kinderen of klassen die in quarantaine zitten,
kunnen zo de les blijven volgen. Dank je wel aan de ouders om hiervoor de nodige
inspanningen te leveren. Ook de kleuters hebben zo contact met hun klasgenootjes.

Junior journalist
Uitstappen mogen niet meer maar in VBS Eke vinden we er wel altijd iets op om onze
leerlingen gemotiveerd aan de slag te krijgen.
Zo nemen klas 5 en 6 deel aan de schrijfwedstrijd Junior Journalist van het
Davidsfonds.
Het thema is: ‘De wereld na 2030’. We versturen de werkjes anoniem en een jury kiest
per klas een winnaar uit. Succes allemaal!
De whizzkids-wedstrijd is ook volop aan de gang voor klas 4 en 5.
Klas 4 & 5 haalden beiden 140/150 voor de eerste vragenreeks, elk op hun niveau.
“We zijn nu bezig aan de tweede vragenreeks. We laten de hersentjes verder kraken
en zoeken samen naar de juiste oplossingen. Zelfs vanuit afstandsonderwijs slagen
we erin om aan deze uitdaging te werken. We zijn enorm gemotiveerd om dit tot
een goed einde te brengen en leren per vraag heel wat bij :-;”
Daarbovenop nemen klas 4 en 5 in december deel aan een online workshop
genaamd cyberhelden om veiliger en verstandig op het web te leren surfen.
Stem Olympiade
In oktober deden de leerlingen van klas 6 mee aan de STEM-Olympiade. De
kinderen lieten zien wat ze in hun mars hebben en bogen zich over vraagstukken
rond wetenschappen en techniek. Iedereen zette zijn beste beentje voor, maar
uiteindelijk kroonden Pieter, Jules en Bas zich tot de beste wetenschappers van de
klas met een heel mooie score. Dikke proficiat aan de volledige klas en aan Pieter,
Jules en Bas!

Groei en kwaliteit:
“Wij krijgen de kans om sterk te groeien.”

Jaarthema

Nieuws uit het eerste leerjaar
Omdat Sint en Piet enorm leven bij onze 6-7-jarigen werken we twee
volle dagen ZILLIG rond dit ‘superformidabelehartverwarmendeknusse’
thema.
We kunnen Sinterklaas, Piet en Slechtweervandaag naspelen, we
ontwerpen zelf een Sint of Piet, we dansen op sinterklaasliedjes en we
kunnen kijken en lezen in mooie sintboeken. We stempelen of schrijven
woorden in het Sintenboek, we spelen poppenkast, we maken de mijter of de muts
van Piet met strijkparels, we genieten van het sintenpoppenhuis dat de
juf ‘aankleedde’ en inrichtte. We maken ook rekenoefeningen en lezen al een écht
tekstje over Sint.
Kortom: voor elk wat wils en we weten nu al dat deze 2 dagen veel te kort zullen
zijn…. Maar volgende woensdag, op 8 december steken we samen met alle
kinderen via een bingo-spel de kerstboom in een mooi kleedje en schrijven we voor
het eerst nieuwe woorden in onze nieuwjaarsbrieven

Superleuk allemaal!!!

Verantwoordelijkheid en vertrouwen:
“Wij weten wat van ons verwacht wordt.”

Oudercontact kleuters
Volgende week gaan de oudercontacten voor de kleuterschool door. We gaan
online. Vergeet je afspraak niet in te boeken via classroom.

Corona
Heel wat gezinnen moeten in quarantaine. We beseffen dat dit niet altijd
gemakkelijk is.
Toch krijgen we van jullie heel veel begrip en medewerking. Dank je wel daarvoor.
We wensen vooral de kinderen, ouders en leerkrachten of medewerkers die ziek
vallen een spoedig herstel.
We proberen steeds een oplossing te zoeken als leerkrachten afwezig zijn. Daardoor
valt de teamteaching in sommige klassen (vaak) weg. We proberen toch nog steeds
kinderen met extra noden op te vangen. Er wordt optimaal gepuzzeld en dagelijks
bijgestuurd door het zorgteam samen met de leerkrachten. Hoedje af voor dit
huzarenstukje in deze tijd.
Mogen we nog eens vragen om de kids een extra warme trui en/of dekentje mee te
geven. Door het ventileren komen deze wel van pas.

Eigenheid en warmte:
“Ik kan mezelf zijn en ik word graag gezien.”

Sint
Door de vele quarantaines kon Sinterklaas jammer genoeg niet naar school komen.
Gelukkig was Hij ons niet vergeten en kregen alle klassen lekkers en mooie

geschenken. Deze liet hij bezorgen door zijn pieten. Onze boekenhoek werd
aangevuld met heel wat nieuwe boekjes. De kleuters kregen daar bovenop nog
nieuw spelmateriaal.
Ondanks de rare tijden, heel wat blije gezichtjes.
Vooral als we het filmpje van de Sint te zien kregen. Zo was hij toch nog een beetje
tussen ons. Hij liet ook weten dat hij meester Chris niet vergeten is maar dat hij hem
gewoon vergat te noemen is zijn filmpje.
Hierbij de link naar het filmpje: https://drive.google.com/file/d/1f9iPwWATFoKrySIz_gwYSNBzlVedZEH/view?ts=61a7b3e9
Dit staat ook op classroom mocht je het via deze weg niet kunnen openen.

Circus
We krijgen veel vragen of het circus doorgaat of niet.
Na overleg met Dennis, de circusdirecteur wachten we uiteraard de maatregelen af
en volgen deze op. Voorlopig oefenen we enkel in klasverband en wachten we nog
even met de ticketverkoop.
Mocht het circus niet doorgaan op de geplande datum dan zullen de voorstellingen
opgeschoven worden. Eens we hierover duidelijkheid hebben, geven we jullie het
nieuws door.
Het bestelde circusmateriaal werd ondertussen geleverd.

Kleuteropvang
Maandag is juf Isabelle terug om de ochtendopvang te doen.
Deze gaat tot de kerstvakantie door in de vlinderklas.

Ouderraad

WIST JE DAT…
… de Sint in het land is!
… Hij ook de kinderen van onze school niet is vergeten!
… we niet willen dat Hij of zijn Roetpieten ziek worden!
… ze dus de school niet kunnen bezoeken?
… de Sint gelukkig wel via de computer te horen zal zijn!
… corona toch terug even onze werking stillegt?
… we wel blij worden van alle fluo op school!
… de werkgroep speelplaats binnenkort uit de startblokken schiet!
… extra hulp steeds welkom is!
… je ons steeds kan bereiken via ouderraad@vbseke.be!
Gezellige winterse groeten!

