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

Jaarthema: jeugdboekenmaand

In maart is het jeugdboekenmaand en dit laten wij ook op school niet zomaar voorbij
gaan. We hebben het deze maand over dappere helden en bange helden,
superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden met wapens en helden met
woorden. Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal. En wat is een held
zonder schurk? Zonder vijand, zonder pestkop, zonder spoken in zijn hoofd? Verhalen
hebben hun helden en schurken nodig. En mensen hebben hun verhalen nodig.

In de eerste week houden wij The Masked Reader. Meer info volgt nog via de
website, facebook en in de klassen. In de tweede week krijgen de leerlingen een
prentenboek/puzzelopdracht waarbij ze samen moeten werken om de taak tot een
goed einde te brengen. Week 3 zal in het teken staan van een bewegingsopdracht
die de kinderen tijdens de turnlessen uitvoeren. De laatste week sluiten we af met
een soort boeken- en filmfestival. In deze week werken we rond verfilmde boeken en
op vrijdag 1 april mogen alle leerlingen zich verkleden als een held of schurk naar
keuze.



Circus

Jaja! We zijn terug aan het oefenen voor dit tof project. We zijn heel blij dat het kan
doorgaan. We rekenen erop dat alle kinderen erbij zijn. Het wordt een onvergetelijke
belevenis!
Na de vakantie begint de ticketverkoop en volgt alle info in ons circusboekje.
Dank je wel alvast aan onze sponsors!

Berennieuws uit de Julesklas:
Op een ochtend lag Goudlokje bij Jules in bed. Ze kwam op bezoek in onze klas. Ze
wou ons graag een verhaal vertellen, een verhaal over drie beren.

Midden in het bos staat een gezellig berenhuis. Daar wonen drie aardige beren:
Papa Beer, Mama Beer en Baby Beer. Op een ochtend wordt de rust in het
berenhuis verstoord door een klein meisje dat er heel lief uitziet. Ze heeft goudblonde
haren en iedereen noemt haar Goudlokje…

Het waren twee gezellige weken met al die lieve, kleine beren in onze klas.
Om deze leuke periode af te sluiten maakten we samen gouden berenpap.
Dat was smullen!

Lieve grommende groeten,
Jules en juf Delphine



Wat is er aan de hand in Viesvuilland?

Opeens belandt de prins(es) uit Viesvuilland in de kleuterklas. Kunnen de kleuters helpen
om het afvalprobleem in Viesvuilland op te lossen? Samen gaan we aan de slag door
het afval op een speelse manier te sorteren en denken we na over oplossingen om afval
op school te voorkomen.

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

Tevredenheidsenquête

Een tijdje geleden organiseerden wij een tevredenheidsenquête voor onze ouders.
Dank je wel voor jullie medewerking. We leren hier steeds heel wat uit.

We geven jullie hierover graag wat feedback.

Waar de meeste ouders heel tevreden over zijn:

GEBOUWEN
● Plannen nieuwe school
● Kleuterklassen

ONDERWIJS en OPVOEDING
● Extra zorg voor kinderen die extra

ondersteuning nodig hebben
● Afstandsonderwijs bij quarantaine
● Leeruitstappen (als ze kunnen

doorgaan)
● Nieuwe taalmethode

PARTICIPATIE
● Infoavond
● Oudercontacten
● Bereikbaarheid leerkrachten, directie,

ouderraad,...
● Tijdige informatie

ONZE SCHOOL
● Visie en opvoedingsproject
● Classroom en website
● Onze school als warm nest



Meteen zetten we ook een actieplan op voor zaken waar we nog kunnen in
groeien:

GEBOUWEN
● Tijdelijke klassen: dit is een tijdelijke situatie, we vragen hier nog even begrip tot onze nieuwe

klassen klaar zijn.
● Tijdelijke speelplaats: ook hier is dit een tijdelijke situatie. We bekeken dit reeds in team en met

de leerlingenraad. Aanpassingen die hieruit kwamen zijn: regenscenario, nieuw spelrooster,
aanpassing van de spelkoffers, uitbreiding speelplaats met de toegangsweg tot het klooster,
extra aandacht voor kleuters die graag begeleid worden naar de speelplaats.
Super nieuws is dat er een actieve ‘werkgroep speelplaats’ aan de slag is. Deze bestaat uit
ouders & leerkrachten en krijgt ook tips van de leerlingenraad om de uitbouw van onze nieuwe
speelplaats in te richten. Wordt vervolgd ….

ONDERWIJS en OPVOEDING
● Extra zorg voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. De pluswerking viel

klasoverschrijdend even stil omwille van de corona-maatregelen. Deze is terug opgestart.
Binnen het zorgteam bekijken we samen met de leerkrachten hoe we hier nog verder kunnen
in groeien.

● Leeraanbod: we zijn ons ervan bewust dat de corona-periode een hele uitdaging was. Via de
filtergesprekken met zorgteam en leerkrachten bekijken we tweewekelijks voor elke klas welke
noden en zorgen er zijn en hoe we die best kunnen opvangen.

● Leren leren en plannen: we ervaren nog noden in de opbouw doorheen de jaren. Dit wordt
bekeken en bijgestuurd door het kernteam. Dank je wel voor de feedback.

ONZE SCHOOL
● Communicatie: dankzij jullie tips en vragen, stuurden we de afspraken rond de communicatie

naar ouders reeds bij. Zo worden de berichten duidelijk gestructureerd op classroom en
proberen we de posts te beperken.  Er wordt niet meer gepost in het weekend. Als er iets mag
meegebracht worden, wordt dit tijdig en voldoende op voorhand gemeld.

Ter info: onze nieuwe - meer smartphone-vriendelijke website is bijna klaar! We houden jullie op de
hoogte.

Klas 4 Whizzkids
Tijdens de derde vragenreeks van de Whizzkids behaalde klas 4 130 op 150. Ons
eindtotaal is dus 406,5 op 450. Wij namen deel aan de drie vragenreeksen en
behaalden in het totaal meer dan 80%. Daardoor maken wij kans om uitgeloot te
worden als winnaar van de stadsklas naar Ieper. Deze prijs wordt verloot tijdens de
online halve finale van het vierde leerjaar op vrijdag 25 maart 2022.

Klas 5 Whizzkids
Ook voor reeks 3 werd een maximumscore van 150 op 150 gehaald.  In totaal
behaalde ons vijfde leerjaar 440 op 450 wat jammer genoeg net niet genoeg was
voor een plaats in de halve finale dit jaar.  Gelukkig hebben we wel heel veel
opgestoken in de afgelopen reeksen en kijken we met een goed gevoel terug op dit
avontuur.  We wensen de andere klassen veel succes en kunnen dus ontspannen
meevolgen wie zich kroont tot Whizzkidskampioen.



Klas 5 en 6 : WeGo Stem

Met behulp van uitleenbaar materiaal om de robots te maken en de klas-chromebooks
konden L5 en L6 aan de slag om een tekenrobot te maken en deze te programmeren.  Het in
elkaar steken van deze machines en het aansturen van de twee motoren vergde heel wat
denkwerk.  Gelukkig leerden we op voorhand al wat computationeel denken.  Alle groepen
slaagden erin om de tekenrobot te maken en we trokken allen met kunstzinnige tekeningen
huiswaarts.  Dankzij de deskundige begeleiding van 2 STEM-ouders leerden ook onze
leerkrachten weer wat bij, waarvoor dank.

Klas 6

Wij leerden onlangs over driedimensionale figuren (kubus, balk, cilinder, ...) en hun
ontplooiing. Dit wilden we graag eens in de praktijk omzetten. Zo hebben we ons eigen huis
proberen na te maken. Dit was een hele uitdaging, want we mochten niet vergeten om
'flapjes' te tekenen zodat de figuur mooi dichtgeplooid kon worden. Op de website vinden
jullie veel meer foto's terug.

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

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad kwam samen met Lien van de jeugddienst en Barbara van het
Huis van het Kind. De kinderen brachten de ideeën naar voor die ze in de klas samen
sprokkelden in het kader van ‘burgemeester voor 1 dag’. Wat
zouden zij veranderen in de gemeente mochten ze burgemeester
zijn voor 1 dag. Het was een boeiend gesprek.

Als directeur was ik terecht fier op de warme ideeën die aan bod
kwamen.

Belangrijkste wens was een gemeente waar iedereen zich goed voelt en waar
iedereen zichzelf mag zijn. Dat is eigenlijk waar wij als school voor staan.



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

Kindje van de week

In het 3de leerjaar mogen de kinderen om beurt ‘het kindje van de week’ zijn. Dan
tonen ze hun talent. Deze week genoten we van een muzikaal momentje.

ZEEKLAS
Goed nieuws! Zoals het er nu uitziet, mogen we met klas 5 en 6 in mei op zeeklas. Er
staan al heel wat leuke, educatieve activiteiten op de planning (maar deze houden
we nog even geheim). Om deze activiteiten te sponsoren verkopen we hele, lekkere
koekjes. Hebben jullie al een doosje gekocht? Alvast heel erg bedankt!



Ouderraad

WIST JE DAT…
… het valentijnsontbijt opnieuw een gigantisch succes was?
… we iedereen die een ontbijt bestelde enorm dankbaar zijn?
… ook iedereen die een handje is komen helpen een dikke pluim verdient!
… we nu volop uitkijken naar het schoolfeest = circus?
… we ook daar ons steentje bijdragen aan de organisatie?
… we na de krokusvakantie terug op kriebel-pad gaan?
… je ons steeds met vragen kan bereiken via ouderraad@vbseke.be?

Vrolijke vakantie-groeten!

Team VBS Eke wenst iedereen een fijne krokusvakantie!

09/385.52.49 directeur@vbseke.be info@vbseke.be www.vbseke.be
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