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

Jaarthema:
Naar aanleiding van de jeugdboekenmaand werden alle klassen getrakteerd
door de gemeente op voorleessessies van verschillende auteurs.
Het eerste en tweede leerjaar genoten in CC Nova van een interactieve
vertelling “Uit de kluiten” van meneer Zee.
Het leuke schaduwspel nam ons mee naar de boeiende avonturen van de reuzen,
verteld in rijmvorm.
We werden overgoten met passende, gespeelde liederen.

Met dank aan verantwoordelijken van de bibliotheek van Nazareth voor de
organisatie van deze unieke voorstelling!

Circus

Wist je dat…
… de laatste kaarten voor vrijdag de deur uit gaan?
… je er dus beter snel bij bent als je graag op vrijdag komt?
… er nog steeds kaarten verkrijgbaar zijn voor zaterdag?
… je kaarten kan bestellen via uw kind of info@vbseke.be ?
… het een super leuke voorstelling wordt?
… we er bijna klaar voor zijn?
… we na de voorstelling hapjes en tapjes op school voorzien?
… we super lekkere frietjes bakken?
… de BBQ al klaar staat voor een heerlijk broodje met BBQ-worst?
… je ook van overheerlijke (veggie) pasta kan genieten?
… je kan smullen van een lekker hoeve-ijsje?
… de mensen van de bar al zin hebben om jullie te voorzien van een
… drankje?
… we super enthousiast zijn om jullie allen terug te verwelkomen op
… onze school?
… we eindelijk terug gezellig mogen samen zijn?
… je dan een glimp kan opvangen van de nieuwe school?

Nieuws uit klas 4

L4 ging naar Brussel.
Op dinsdag 15/03 vertrokken we om 8:20 met de trein naar
Brussel. In het Belvue museum kregen we een rondleiding over
de Belgische geschiedenis. Toen we uit het museum kwamen,
zagen we de cavalerie staan aan het koninklijk paleis. We
lunchten in het Warandepark en in de namiddag gingen we op
ontdekking in Brussel. We passeerden de Grote Markt,
Manneken Pis, Jeanneke Pis, enkele mooie striptekening op
gebouwen en we aten een lekkere wafel.
We hadden een heel leerrijke en plezierige dag in Brussel!

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

Godsdienst: een kijkje in de kerk van Eke
Wij vroegen ons af hoe de binnenkant van de kerk van Eke er eigenlijk uitziet.
Op vrijdagnamiddag 18 maart brachten we een interessant bezoekje aan deze kerk.
We maakten kennis met heel wat waardevolle elementen: het mooi versierde altaar,
de grote doopvont, het oude en het nieuwe orgel, de preekstoel, de vele
schilderijen en de beelden…
Wat een leerrijke ervaring voor de kinderen van het eerste leerjaar!

Nieuws uit klas 6
Deze maand stonden er allerlei activiteiten op de planning.
Zo sprongen we op de fiets om onder begeleiding van de politie te gaan oefenen
voor ons fietsexamen. We stonden stil bij gevaarlijke punten en kregen deskundige
uitleg hoe we ons het beste begeven in het verkeer. Duimen jullie mee op 11 mei?
Een leerkracht uit het Sint-Bernarduscollege kwam uitleg geven over het secundair
onderwijs. Ons gepland bezoek ter plaatse was nog niet mogelijk omwille van
corona maar ze stelden een tof spel samen met allerlei weetjes over het secundair
onderwijs dat we in de klas konden spelen. We zijn heel wat wijzer geworden op een
heel leuke manier.
PAD (= preventie alcohol en drugs) kwam op bezoek om ons te wijzen op de
gevaren van o.a. alcohol, drugs, gamen, ... Op deze manier staan we sterker in onze
schoenen mochten we er ooit mee in aanraking komen. Ook werd ons getoond
waar we terecht kunnen, mochten we hieromtrent vragen hebben.
Het OCMW van Nazareth kwam een les geven over armoede. We leerden hoe we
zelf ons steentje kunnen bijdragen, hoe mensen in armoede terecht komen, wat de
taak is van het OCMW, bij welke instanties de mensen terecht kunnen, ...

De bibliotheek van Nazareth zette zijn deuren open voor ons. We mochten er het
bibsterspel gaan spelen. Dit jaar stond het in het thema van de jeugdboekenweek:
‘helden en schurken’. Aan de hand van opdrachten en verschillende soorten
boeken gingen we op zoek naar een zin. We waren allemaal winnaars en kregen 2
coole tattoos.
Dankjewel aan alle instanties die graag tijd voor ons maken en zo op een
interactieve en toffe manier meehelpen om onze doelen te behalen naar het einde
toe van onze loopbaan in de basisschool.

Verkeersles in klas 5: Op "stap" met de lokale politie.
Nadat we de essentiële onderdelen van de fiets herhaald hadden en een korte
behendigheidstest op onze speelplaats uitvoerden, gingen we met L5, in
voorbereiding van het fietsexamen in het zesde leerjaar, op stap met de lokale
politie om veilig over te steken op kruispunten, individueel een rond punt te nemen
met en zonder verkeer, uit te wijken voor geparkeerde voertuigen op het fietspad en
om de verkeersregels te herhalen. Het werd een boeiende tocht waar we veel uit
geleerd hebben.

Ook het 3de leerjaar ging op stap met de politie om de verkeersborden en de
verkeerssituaties te bekijken. We kunnen terug veilig op pad.
Dank je wel aan de lokale politie voor de leerrijke verkeerslessen.

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

Warme maaltijden
15 april krijgen we uitsluitsel of de warme maaltijden kunnen geleverd worden
vanuit het woonzorgcentrum.
Momenteel is daar een logistiek probleem. We kijken ook uit naar
alternatieven maar dat gaat minder snel dan we zouden wensen.
Duimen dus maar en nog even volhouden. We doen echt ons best.

Lezen en voorlezen tijdens de
paasvakantie.
Paasvakantie, eindelijk eens tijd om samen een leuk boek te lezen, voor
te lezen of naar een verhaal te luisteren. Inge Umans vertelt enkele leuke
verhalen en deze kan je raadplegen via haar Youtubekanaal
https://www.youtube.com/channel/UC1-512_47Fe67vnI6hNMtjA . Ook op
Ketnet kan je tal van luisterverhalen raadplegen. Zo vind je er
bijvoorbeeld heel wat luisterverhalen gebaseerd op de serie Nachtwacht
https://www.ketnet.be/kijken/n/nachtwacht.
Veel lees- en luisterplezier!

Naar de bibliotheek.
Wil je graag eens met jouw kind naar de bibliotheek gaan en
weet je niet goed hoe de bibliotheek werkt? Op dinsdag 10
mei kan je samen met ons naar de bib van Nazareth. Net als
wij vinden ook de bibmedewerkers het enorm belangrijk dat je
de bib leert kennen als een toffe plek waar het fijn is om
samen met jouw kind te vertoeven én samen leuke verhalen
te ontdekken!
We vertellen je dan ook graag alles over de werking en hoe je
je kind aan het lezen kan krijgen.
Noteer 10 mei alvast in je agenda!

SPORT
Het 3de en 4de leerjaar toonden een super sportieve inzet tijdens het ‘tussen 4 vurentornooi’. Dikke proficiat aan de deelnemers en bedankt aan de supporters.

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

Welkom
Na de Paasvakantie start Norah in de Julesklas. Welkom Norah!
Sober maal
In de vastenperiode denken we na over de alledaagse dingen die niet voor
iedereen vanzelfsprekend zijn.
Daarom hielden we met alle kinderen en leerkrachten van onze school een
sober maal op dinsdag 29 maart. Deze maaltijd was voor ons sober, maar
voor veel mensen zou dit een feestmaaltijd geweest zijn. Ook daar stonden
we even bij stil.
De opbrengst van deze activiteit gaat integraal naar Broederlijk Delen.
Enkele sfeerfoto’s:

ZEEKLAS
1 443 keer bedankt voor uw steun aan de zeeklasser uit het vijfde en zesde leerjaar.
3 mei vertrekken we richting Oostduinkerke/Nieuwpoort voor een weekje zee
en dankzij de uitstekende koekenverkoop kunnen we heel veel bezoeken en
uitstappen plannen.
Hopelijk hebben de koekjes jullie allen gesmaakt ... volgend jaar volgt een nieuwe
lading, dan voor onze bosklas.

Ouderraad

WIST JE DAT…
… de spelletjes over de middag terug van start zijn gegaan?
… ook de middagsport onder begeleiding van L6 eraan komt na de paasvakantie?
… we gigantisch content zijn dat deze activiteiten terug kunnen doorgaan?
… de voorbereidingen voor het schoolfeest in volle gang zijn?
… we daar heel hard naar uitkijken?
… het kriebelteam op pad gaat na de paasvakantie?
… de werkgroep "speelplaats" ook niet stilzit?
… er al heel wat ideeën voor de nieuwe speelplaats vorm krijgen?
… je hier zeker later meer over zal horen?!
… je altijd met vragen terecht kan op ouderraad@vbseke.be?
Vrolijke Paas-groeten van de ouderraad!

en ook van Team VBS Eke aan iedereen een ZALIGE PASEN gewenst!

09/385.52.49

directeur@vbseke.be

info@vbseke.be

www.vbseke.be

