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Aanpassen

NIEUWSBRIEF januari bis 2022

NIEUWS 5de leerjaar
2021-2022

Positiviteit en optimisme:
“Wij leren samen met goesting.”
Junior Journalist

Meet

Doe een mededeling aan je lesgroep
Klas 5 en 6 deden voor de kerstvakantie mee aan de Junior Journalist wedstrijd

Deelnemen

binnen de gemeente. De kinderen deden hun uiterste best en lieten hun fantasie de
vrije loop om een verhaal te schrijven in het thema "De wereld na 2030". De verhalen

Zichtbaar voor leerlingen
werden ingediend bij de jury en nu wachten we spannend of er een winnaar uit de
Mededeling: 'Beste ouders, Via deze link kan je…'

bus komt voor onze school.

Leen Embo
Gemaakt:

Gisteren

Er wordt ook een klaswinnaar gekozen dit jaar. Joepie!

Lesgroepcode

mwu5gdu

Beste
ouders,
We houden jullie zeker
op de
hoogte.
Whizzkids

Via deze link kan je inschrijven voor de oudercontacten van de lagere school.

https://forms.gle/2Muu4BS6E238JXCd9

Gepland
Geen werk dat binnenkort

2021-2022

moet worden ingeleverd.

De gesprekken verlopen digitaal.

Alles bekijken

Lees goed de instructie voor je het formulier invult.
Per kind vul je 1 formulier in.

Team Cactussen van klas 4 behaalde voor de tweede Whizzkidsreeks 136.5 op 150

Mvg
en dat met hun juf in
quarantaine. Wat een prestatie!
mevrouw Leen
Klas 5 behaalde zijn echte pro’s en behaalde 150 op 150 voor de tweede
Whizzkidsreeks. Ze zetten nu alles op alles voor reeks 3.

NIEUWS 5de leerjaar

Lesgroepreactie
toevoegen…
In totaal behaalde klas 5 reeds 290
op 300 voor de eerste
en tweede vragenreeks
samen.
Klas 4 behaalde in totaal 276.5 op 300.

Mededeling: 'Beste ouders, In bijlage kan je…'

Leen Embo
Gemaakt:

28 jan.

Beste ouders,

In bijlage kan je informatie omtrent vaccinatie tegen corona terugvinden vanuit het lokaal bestuur Nazareth.
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Met vriendelijke groeten
Volgende week maandag,
17 januari
mevrouw
Leen2022, komt de derde en laatste
vragenreeks online. We hopen dat we zo veel mogelijk gespaard blijven van
quarantaines en besmettingen.

Brief-vaccinatie-kin…
Pdf

Groei en kwaliteit:
“Wij krijgen de kans om sterk te groeien.”
Jaarthema: Lezen geeft je vleugels

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Beste ouders, Meester Chris zal een…'

Leen Embo
Gemaakt:

28 jan.

Beste
ouders,
Donderdag 27 januari
duiken
we op school in de wereld van gedichten en
poëzie!
We lichten heel binnenkort een tipje van de sluier.

Chris zal een weekje afwezig zijn na het aSeggen van een positieve test.
Doen jullie thuis ookMeester
mee?
Juf
Céline
neemt de klas over. Juf Heidi en juf Bettina komen teamteachen.
We geven jullie graag
enkele
tips!

Veel beterschap gewenst aan meester Chris en de zieke klasgenoten.
Blijf alert op symptomen. Bij twijfel wordt een zelftest aangeraden.

Ik laat ook weten dat we gisteren een klasgesprek hadden over het online lesgebeuren.
We betreuren het dat sommige klasgenoten gaan experimenteren op een ongepaste manier waarbij andere
kinderen gekwetst geraken.
We vinden het Yjn dat u hier thuis ook over in gesprek gaat.

We stelden de regel:
Wat je zelf niet wil ontvangen, verstuur je niet.

Met vriendelijke groeten
mevrouw Leen

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Beste ouders, Gisteren werd beslist om…'

Leen Embo
Gemaakt:

27 jan.

Beste ouders,

Gisteren werd beslist om de quarantaineregels voor het onderwijs aan te passen.
Volgende zaken werden beslist:
- De noodremprocedure (waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 besmettingen) verdwijnt.
- Leerlingen van de basisschool mogen na een hoogrisicocontact binnen het gezin naar school blijven gaan.
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Alle leerlingen die in quarantaine zitten omwille van een besmette huisgenoot , zijn terug welkom op
school.
De kinderen en leerkrachten die positief getest zijn, dienen de opgelegde duur van de isolatie uit te
zitten.
Verantwoordelijkheid en vertrouwen:
Wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen.

“Wij weten wat van ons verwacht wordt.”

We blijven maximaal inzetten op ventilatie, gebruik van CO2-meters, handhygiëne en het dragen van

Recycleren

mondmaskers vanaf het eerste leerjaar.

Het 3de leerjaar deed mee aan een wedstrijd rond het recycleren van batterijen.

Het
gebruik
We maakten een videoclip en
stuurden
dievan
op. zelftesten wordt aangeraden.
En ja hoor, we zaten bij de winnaars.

u vragen
om een
binnen
We wonnen allemaalWe
eenwillen
leuke strip
van Samson
enbesmetting
Marie 'Sabotage
op dehet
set'.gezin steeds te blijven melden zodat we de situatie op school
goedveel
kunnen
opvolgen.
Goed gedaan L3! Alvast
leesplezier!
Voor de foto mocht het mondmasker even af.

Ondanks de beslissing om de noodremprocedure niet meer toe te passen, kunnen we jammer genoeg niet
uitsluiten dat we klassen tijdelijk moeten sluiten vanwege overmacht (personeelstekort). Vanzelfsprekend
hopen we dat dit niet nodig zal zijn.

Laat ons hopen dat dit de laatste rechte lijn is naar het einde van deze pandemie.

Met vriendelijke groeten
mevrouw Leen

Cyberhelden

Lesgroepreactie toevoegen…
Klas 4 & 5 namen deel aan cyberhelden avontuur en kunnen nu nog veiliger surfen
op het wereldwijde web.
Wees cyber slim
Mededeling: 'Beste ouders, In bijlage de…'

Denk goed na voor je iets deeltLeen

Embo

Gemaakt:

24 jan.

Beste ouders,
Goed nieuws doet snel de ronde, maar slecht nieuws ook. Zo kunnen kinderen in
lastige situaties terechtkomen, met blijvende gevolgen. Hoe ze dit kunnen
voorkomen? Door te
watnoodremprocedure
ze beter wel of niet delen
hunDeinze.
vrienden en
Inbegrijpen
bijlage de
vanmet
VCLB
kennissen.

De klasquarantaine duurt slechts 5 dagen voor kinderen die negatief testten en geen symptomen hebben.

Onze tips

Zij zouden op donderdag terug naar school mogen.

Wees cyber alert
Val niet voor vals

In de hoop dat er ondertussen geen andere positieve meldingen zijn, is dit de juiste informatie.

Kinderen die positief testen moeten 7 dagen in isolatie.

Mensen en situaties zijn niet altijd wat ze lijken. Cyber Helden weten hoe ze het

Kinderen die in quarantaine zitten omwille van positief geteste huisgenoot dienen 10 dagen in quarantaine te

verschil kunnen zien tussen wat echt is en wat niet.
Onze tips

blijven of 7 dagen mits symptoomvrij en zelftesten op dat 8, 9 en 10 voor ze naar school kunnen terugkomen.

Met vriendelijke groeten
mevrouw Leen

HR-brief Noodrem b…
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Pdf

Wees cyber sterk

Lesgroepreactie toevoegen…

Beveilig je geheimen

Persoonlijke privacy en beveiliging zijn even belangrijk online als in de echte wereld.
Door waardevolle informatie veilig
te bewaren,
dat kinderen
hun
Mededeling:
'Beste voorkom
ouders, Weje
mogen
al heel wat…'

Leen Embo

toestellen, reputatie en relaties Gemaakt:
schade berokkenen.

24 jan.

Onze tips

Beste ouders,
Wees cyber vriendelijk
Vriendelijk zijn is cool
We mogen al heel wat mensen blij maken met een lekker valentijnsontbijt.

Wie nog wil inschrijven, heeft tijd tot dinsdag 1 februari (we verlengen de inschrijfperiode) om een heerlijk
ontbijt te bestellen.
Het internet vergroot
dingen lijken
nog spannender, slechte
Ditalles
kanuit:
vialeuke
bijgevoegd
inschrijvingsformulier.
Jelijken
kanerger
dit ook terugvinden op onze website www.vbseke.be.
en kunnen (erg) hard aankomen. Handige regel: “Behandel anderen zoals je zelf
behandeld wilt worden”.
Onze tips

Alvast bedankt!

Wees cyber moedig

Werkgroep Valentijnsontbijt

Praat erover als je twijfelt

Flyer-A5.docx-2.pdf

Als kinderen zich ongemakkelijk voelen over iets dat ze online zagen, dan moeten ze

Pdf

terechtkunnen bij een volwassene die ze vertrouwen. Volwassenen kunnen tonen dat
ze openstaan om erover te praten, ook al gaat het over moeilijke of gênante dingen
die in de klas of thuis gebeuren.
Onze tips

Lesgroepreactie toevoegen…

Eigenheid en warmte:

Mededeling: 'Beste ouders, Na melding van een 4de…'

Leen Embo

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

23 jan.

Vakantiekampjes opBeste
schoolouders,
Tijdens de grote vakantie organiseren wij steeds heel leuke vakantiekampjes.

Na melding van een 4de positieve test in het 5de leerjaar zijn we verplicht de klas in quarantaine te zetten.
Omdat de kleuterklassen, de refter en de turnzaal gerenoveerd worden en de werf
dus even naar de schoolgebouwen
wordt
uitgebreid,
zullen wij dit jaar
Jammer genoeg
zullen
ook klasgenoten
diejammer
net uit quarantaine mochten, opnieuw moeten thuis blijven.
genoeg geen vakantiekampjes kunnen organiseren.
We kunnen de veiligheid
garanderen.
Stuuronvoldoende
een sms naar
0479/603.496 met de naam van uw kind als je dit bericht gelezen hebt, zodat ik weet dat

jullie allen op de hoogte zijn. Ouders die niet reageren contacteren we via een andere weg. Contacteer elkaar
Maar geen nood: volgende
zomervakantie
we terugapp
vangroepjes
de partij! zijn.
ook gerust
mochtenzijn
er what's
Dank voor jullie begrip.

Hoe gaan we te werk?

Morgenvroeg kan tussen 8.30u en 10u buiten aan de klas het schoolmateriaal opgehaald worden dat nodig is
voor het afstandsonderwijs.
Vanaf 11u geeft meester Chris online les via classroom. Tenzij je ziek bent, volg je de les.
Verdere info volgt via classroom.
Er volgt nog een brief van VCLB Deinze met meer info.
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Weverplaatst
beseffennaar
datde
ditweek
nietna
evident
is voor jullie als ouders.
Voorlopig is het circus
de krokusvakantie.
Voorstellingen zouden dan op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart doorgaan.
Dit alles onder voorbehoud van de maatregelen die eind januari opnieuw bekeken

Dank voor je begrip en courage.

worden. We houden jullie op de hoogte.

Ook de sponsors worden tijdig verwittigd.

Met vriendelijke groeten

Juf Martine op pensioen

mevrouw Leen

Op 31 januari zal juf Martine haar laatste schooldag ingaan. Op 1 februari gaat ze
op pensioen na een heel mooie loopbaan op onze school.
We zetten haar deze maand dik in de bloemetjes.

Lesgroepreactie toevoegen…
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Ouderraad

Mededeling: 'Beste ouders, Met excuses voor het…'

Leen Embo
Gemaakt:

22 jan.

Beste ouders,

Met excuses voor het storen tijdens het weekend maar dit bericht is belangrijk.
Ook vanwege de ouderraad de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
We duimen mee voor een gezond, gelukkig en sprankelend 2022!!!

Mag ik vragen om alle info over corona (besmettingen, quarantaines, ....) door te mailen naar
directeur@vbseke.be ?

We merken dat ouders rechtstreeks naar de klastitularis mailen. Dit mag maar gelieve mij zeker in cc te zetten.
Ik moet alles registreren en doorgeven aan verschillende instanties en enkel op die manier kan ik het overzicht
bewaren.

Op die manier kan ik ook alle ouders tijdig en correct informeren over te ondernemen stappen.

Het kriebelteam zal volgende week langs komen in de klassen. Dus een weekje later

Hartelijk dank en houd het veilig.

dan op de kalender vermeld.

Bedankt om in te schrijven voor het heerlijke Valentijnsontbijt!

Fijn weekend nog,
Voor wie het nog vergat,
geen nood:
mevrouw
Leen bestellen kan nog tot en met 28 januari.
Inschrijvingsdocumenten staan op de website of kan je downloaden uit bijlage.

Lesgroepreactie toevoegen…

09/385.52.49 directeur@vbseke.be info@vbseke.be www.vbseke.be
Mededeling: 'Beste ouders, Vanaf woensdag 26 januari…'

Leen Embo
Gemaakt:

21 jan.

Beste ouders,

Vanaf woensdag 26 januari 2022 gaan we terug zwemmen met L1 + L2 + L3 + L4.
We organiseren ons busvervoer zodanig dat we maar met 1 klas (= 1 bubbel) op de bus zitten. Hierdoor gaat de
derde graad (klas 5 en 6) voorlopig nog niet zwemmen. Zij krijgen wel een extra uurtje turnen in die week.

We zetten de data tot aan de krokusvakantie nog eens op een rijtje :

Woensdag 26 januari 2022 : zwemmen voor L4 + L3 + L1
Woensdag 2 februari 2022 : zwemmen voor L2
Woensdag 9 februari 2022 : zwemmen voor L4 + L3 + L1
Woensdag 16 februari 2022 : zwemmen voor L2

Met vriendelijke groet,
mevrouw Leen

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Beste ouders, Het kriebelteam van de…'

Leen Embo
Gemaakt:

20 jan.

Beste ouders,

Het kriebelteam van de ouderraad kwam langs.
Er zijn geen kriebelbeestjes gevonden in de haren van jouw kind.
Dank je wel om ook regelmatig zelf te blijven controleren.

Met vriendelijke groeten
mevrouw Leen

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Beste ouders, In bijlage de nieuwsbrief…'

Leen Embo
Gemaakt:

14 jan.

Beste ouders,
In bijlage de nieuwsbrief en kalender voor januari.
Er is info over de vakantiekampjes.
Groetjes
mevrouw Leen

5NBjanbis2122.pdf

kalender januari 202…

Pdf

Pdf

Flyer-A5.docx-2.pdf
Pdf

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Beste ouders, In bijlage een…'

Leen Embo
Gemaakt:

9 jan.

Beste ouders,

In bijlage een belangrijke nieuwsbrief bij de start van het nieuwe jaar.

Tot morgen
mevrouw Leen

5NBjan2122.pdf
Pdf

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Lieve kinderen en beste ouders, We doen…'

Leen Embo
Gemaakt:

23 dec. 2021

Lieve kinderen en beste ouders,

We doen hier straks onze deurtjes dicht.
In naam van heel het team wil ik jullie het volgende toewensen:
gezellige feestdagen
een goede gezondheid
veel gelach
heel wat mooie wonderlijke verhalen in het nieuwe jaar

Tot volgend jaar!
mevrouw Leen en team VBS Eke

P.S.: We houden in januari dezelfde maatregelen aan zoals ze nu waren.

Knipsel.JPG
Afbeelding

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Dag Gaëlle en Brylle, De leerlingenraad…'

Leen Embo

2 leerlingen

Gemaakt:

20 dec. 2021

Dag Gaëlle en Brylle,
De leerlingenraad is verplaatst naar 17 januari om 13.30u.
We zien dan nog of we samen kunnen zitten of we via een 'meetje' gaan.
Ik laat het jullie nog weten.

Tof dat jullie zo betrokken zijn.

Groetjes
mevrouw Leen

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Beste ouders, In bijlage meer info over…'

Leen Embo
Gemaakt:

17 dec. 2021

Beste ouders,
In bijlage meer info over schoolmeubilair dat jullie misschien kunnen gebruiken?
En ook nog een warme oproep van onze school...
Groetjes
mevrouw Leen

2122 brief ouders m…
Word

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Beste ouders, Voor de kinderen die…'

Leen Embo
Gemaakt:

16 dec. 2021

Beste ouders,

Voor de kinderen die ingeschreven zijn voor de noodopvang geldt volgende regeling:

Jullie kunnen terecht op school van maandag t.e.m. donderdag vanaf 8.30u t.e.m. 16.15u (woensdag 12.15u).
Je mag de kinderen tot op de speelplaats brengen.
Er zijn telkens 2 leerkrachten aanwezig.
Geef een lunchpakket, tussendoortje (fruit en koekje) en drinkSes met water mee.

We brengen de kinderen om 16u (12u op woensdag) naar de parking aan het klooster.

Voor- en naschoolse opvang, woensdag- en vrijdagnamiddag worden georganiseerd in Ter Biesten. Voor
vrijdagnamiddag moet er ingeschreven worden. De kinderen gaan met een stappool van en naar Ter Biesten.
Vrijdagvoormiddag wordt er geen opvang voorzien.

Met vriendelijke groeten
mevrouw Leen

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Beste ouders, Omwille van de…'

Leen Embo
Gemaakt:

10 dec. 2021

Beste ouders,
Omwille van de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag 3 december en om de viruscirculatie te
reduceren, wordt aan de ouders gevraagd om de kinderen in de week voor de kerstvakantie thuis op te vangen.
De scholen moeten de nood aan opvang in kaart brengen door een bevraging bij de ouders. Mocht er bij jullie
nood zijn aan opvang, is het belangrijk ons hiervan op de hoogte te brengen via directeur@vbseke.be en dit
ten laatste maandag 13 december.
Gelieve in de mail de reden van de nood en de nodige opvangmomenten (voormiddag/namiddag - niet op
vrijdag 24/12) duidelijk te formuleren. We nemen enkel de duidelijk omschreven aanvragen mee naar het
overleg met de gemeente om de noden van de verschillende scholen te bekijken.
Het is belangrijk te benadrukken dat noodopvang wordt gezien als een uitzonderingsregime.
Enkel ouders die in essentiële beroepen tewerk gesteld zijn, komen voor de noodopvang in aanmerking. Een
attest van de werkgever is hierbij noodzakelijk.
Ouders met een individuele vraag kunnen mij contacteren.

Er is tijdens de noodopvang geen ochtendopvang op school.
Er is wel voor- en naschoolse opvang in Ter Biesten.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

mevrouw Leen

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Beste ouders, Dank je wel aan de vele…'

Leen Embo
Gemaakt:

8 dec. 2021

Beste ouders,

Dank je wel aan de vele ouders die de enquête reeds invulden.
Hierbij een kleine reminder voor wie nog graag zijn steentje bijdraagt:

De link voor de enquête:
https://forms.gle/BMhAKYTDe7WEYDCYA

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Beste ouders, Jullie hoorden al over de…'

Leen Embo
Gemaakt:

6 dec. 2021

Beste ouders,

Jullie hoorden al over de nieuwe maatregelen. We merkten dit reeds doordat nagenoeg alle kinderen een
mondmasker aan hadden. Hartelijk dank hiervoor.
In bijlage en in link hieronder vind je een brief vanuit de scholengemeenschap met alle informatie op een rijtje.

2021-12-6_Coronamaatregelen december2021_brief ouders

Ik legde de nieuwe maatregelen uit aan de kinderen vandaag.

Vanuit onze school willen wij nog volgende aanvullen:
Mogen we vragen een envelopje/etui met enkele reserve mondmaskers mee te geven in de boekentas,
zodat we kunnen vervangen als nodig.
Indien de aankoop van mondmaskers een te grote Ynanciële impact heeft op je gezin, mag je dit aan mij
laten weten. We voorzien mondmaskers op school. Dit is ook zo voor kinderen die er eens eentje
vergeten zijn. Geen zorgen daarover. Deze mondmaskers mogen enkel voor school gebruikt worden.
Buiten mogen de kinderen zonder mondmasker spelen op voorwaarde dat er geen contactspelletjes zijn
en er afstand gehouden wordt. We spelen in klasbubbel.
Vanaf 2 besmettingen laten we een klas thuis. We houden dit nauwgezet bij. Soms testen kinderen
positief als ze al een week in quarantaine zitten door hoogrisicocontact. Deze kinderen vormen geen
gevaar meer voor de klasgroep en tellen niet mee. We zijn uiterst voorzichtig. Daar mag u op vertrouwen.
De betrokken klassen worden steeds geïnformeerd.
We willen ook nog eens benadrukken dat kinderen die thuis in quarantaine zitten en een chromebook
van school gebruiken, deze enkel mogen gebruiken om de lessen te volgen en dat privé-chats niet
toegestaan zijn. Dank je wel om dit thuis ook op te volgen. De toestellen dienen steeds op tafel gebruikt
te worden en met zorg behandeld te worden. Dit betekent o.a. ook niet eten en drinken bij het toestel. We
houden deze toestellen graag nog vele jaren in eer. Hartelijk dank voor iedereen die dit perfect opvolgt.
Indien er nog vragen zijn, stel ze gerust.

Met vriendelijke groeten
mevrouw Leen en team VBS Eke

2021-12-6_Coronam…
Word

Lesgroepreactie toevoegen…

Mededeling: 'Beste ouders, Beste ouders, Om onze…'

Leen Embo
Gemaakt:

2 dec. 2021

Beste ouders,

Beste ouders,
Om onze kwaliteit bij te sturen, vinden wij uw mening over onze school belangrijk.
Mogen wij vragen enkele minuutjes van uw tijd vrij te maken om deze enquête in te vullen?
Dit kan t.e.m. 10 december 2021.
Indien een vraag niet voor jou van toepassing is, duid je de 4de optie aan.
Met vriendelijke groeten en alvast hartelijk bedankt.
Mevrouw Leen

Hierbij de link voor de enquête:
https://forms.gle/BMhAKYTDe7WEYDCYA

Lesgroepreactie toevoegen…

