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

Erfgoed 4de leerjaar
Op donderdag 28/04 kwam Marleen Bonami van het kuipersmuseum te Nevele
langs en leerde ons alles over de kuipersambacht. Ze vertelde ons over hoe ze van
jongs af aan haar vader hielp in zijn atelier en hoe deze ambacht haar passie is
geworden. We mochten zelf ook aan de slag gaan. Het was een heel leuke en
leerrijke ervaring.

Oudercontacten
Tijdens de week van 16 mei gaan de oudercontacten voor de kleuters door.
Voor het lager plannen we gesprekken tijdens de week van 30 mei.
We zien jullie graag op school om de evolutie en het welbevinden van uw kind(eren)
te bespreken.
Inschrijven kan binnenkort via classroom.

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

Pluswerking
Eindelijk was het zo ver!
Op dinsdag 26 april konden we onze boekenkast voor de lagere school in elkaar
knutselen.
Gelukkig hadden we de hulp van een handige papa.
We oefenden ons in het lezen van schema’s, hanteren van een vijsmachine, logisch
denken,....
Een hele klus dus! Maar het resultaat mag er wezen.
We werken de komende weken nog verder aan het creatieve ontwerp en laten jullie
binnenkort het eindresultaat zien.

Fietsexamen klas 6

Op woensdag 11 mei gaat het fietsexamen voor klas 6 door. Zo weten we meteen of
de leerlingen volgend schooljaar veilig alleen op weg kunnen naar de secundaire
school. We hielden al twee oefensessies.
Duimen maar!
Lieve 6de klassers, jullie gaan dat super doen.

Zorgen jullie dat jouw fiets perfect in orde staat? Top! De politie zal dit ook
controleren.
Zijn er nog ouders die graag een controlepost bemannen op woensdag 11 mei?
Graag een seintje aan mevrouw Leen.

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

Warme maaltijden
Goed nieuws! We vonden een tijdelijke oplossing voor de warme maaltijden tot het
einde van het schooljaar. Dat is al een begin.
Vanaf maandag 9 mei worden er terug warme maaltijden geleverd. Deze komen
van Traiteur Benjamin Food/Delimeal.
Inschrijven kan via classroom.
OPGELET: Voor elk kind moet elke maand de bestellijst ingevuld worden, ook al eet
uw kind altijd warm of boterhammen. Zo kunnen wij de juiste bestellingen doorgeven
en de facturatie accuraat houden. Dank je wel hiervoor.

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.
Inschrijven via classroom of via de flyer in je boekentas.

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

Circus

Wat een succes!

Onder een warm zonnetje konden we genieten van een schitterend circusweekend.
DIKKE PROFICIAT…
… aan alle artiesten, wat zijn we fier op jullie!
… aan alle leerkrachten
… aan de werkgroep (juf Lies, juf Delphine, juf Barbara en juf Céline) voor de puike
organisatie
DANK JE WEL …
… aan de familie Hartmann voor dit prachtig project
… lieve ouders, familie en vrienden om er allen bij te zijn
… voor jullie enthousiasme en lieve woorden
… aan onze sponsors: zonder jullie was dit project niet mogelijk
… aan onze ouderraad, die achter de schermen meehielp
… aan alle ouders en sympathisanten die een handje toestaken
JULLIE ZIJN:

Wens je nog een video te bestellen van de opnames op vrijdagavond dan kan dit
nog via classroom, via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbS0kJ6yvDLAjKODnwiwqFBT62KZqGh
6MsA2dVWeAVJBJUvg/viewform?usp=pp_url
of via een mailtje naar directeur@vbseke.be
De foto’s komen binnenkort op de website.

De Kruk
Deze maand houden wij naar goede gewoonte een inzamelactie voor De Kruk.
Meer nieuws over wat we verzamelen volgt via een brief van onze werkgroep
pastoraal via classroom.

SCHOOLREIS
Joepie! We mogen terug op schoolreis. Alle info komt op classroom maar hierbij onze
reisjes al op een rijtje:
●
●

De kleuters van de Julesklas gaan naar de kinderboerderij Hof ter Motte.
De kleuters van de Pooh-, Vlinder- en Uiltjesklas gaan naar de zoo.

●
●
●

Klas 1&2 gaan naar de Brielmeersen.
Klas 3&4 gaan naar de Blaarmeersen.
Klas 5&6 vertrekken maandag een week naar zee.
Veel plezier aan onze zeeklassers.
Volg hun avonturen op de blog:
https://zee2022.blogspot.com/

Eerste Communie en Heilig Vormsel
We wensen alle communicanten en hun familie een mooie viering en een prachtig
feest toe.

Ouderraad

WIST JE DAT…
… we nog steeds aan het nagenieten zijn van het schoolfeest?
… het ongelooflijk veel deugd deed om terug ouders en sympathisanten op de speelplaats te
zien?
… dat eigenlijk al veel te lang geleden was!
… ons kriebelteam deze week de klassen heeft bezocht?
… de middagsport onder begeleiding van L6 superleuk is?
… er nog heel wat sessies gepland staan?
… de werkgroep "speelplaats" zijn plannen openbaar heeft gemaakt tijdens het schoolfeest?
… we benieuwd zijn wat jullie ervan vonden?
… je altijd met vragen en/of suggesties terecht kan op ouderraad@vbseke.be?
Feestelijke groeten van de ouderraad!

Team VBS Eke wenst aan alle mama’s:
een fijne moederdag!

