NIEUWSBRIEF september 2022

Samen bouwen we dit jaar
aan een keitof schooljaar.
Positiviteit en optimisme:
“Wij leren samen met goesting.”

Jaarthema
Hé, bouw je mee?
Want bouwen is samen sterk zijn en bouwen aan een tof en leerrijk schooljaar.
Wanneer wij samen iets doen is het leuker en gaat alles veel beter.
Wij bouwen dit schooljaar niet alleen verder aan onze nieuwe school maar ook aan:
● Vriendschap
● Veiligheid
● De toekomst
● Geluk
● Gezondheid
● Rust
● Kennis en
vaardigheden

Boerderijklas
Ons eerste en tweede leerjaar vertrekken binnenkort op
boerderijklas. Van woensdag 14 t.e.m. 16 september
worden ze ondergedompeld in het boerderijleven te

Makkegem. Alle info ging reeds mee naar huis. Gelieve de documenten ingevuld
terug mee te geven. Jullie kunnen de avonturen tijdens hun verblijf volgen via onze
website.

BoerderijOnderWIJS
Klas 5 en 6 nemen deel aan een project van de dienst landbouw en platteland van
de provincie Oost-Vlaanderen. Dit past perfect in onze ZILL-visie en bij ons
opvoedingsproject. ZILL staat voor ‘Zin in Leven, Zin in Leren’ waarbij we doelgericht
werken aan een harmonieuze ontwikkeling van de kinderen.
Leerkrachten en landbouwers worden ondersteund bij een leertraject op de
boerderij gebaseerd op 3 principes van openluchtonderwijs:
● Actieve buitenactiviteiten
● Educatie
● Persoonlijke en sociale ontwikkeling
We trekken er 6 halve dagen op uit met de fiets naar het sierteeltbedrijf Lerouge in
Zevergem. Meer info volgt via de klas maar 22 september trekken we er alvast een
eerste keer op uit.

Bib

Lezen biedt ons zoveel rijkdom: we genieten van woorden, teksten, we dromen en
breiden onze kennis uit.
Weten jullie dat voorlezen enorm bijdraagt tot de algemene ontwikkeling. Bovendien
krijg je er een gezellig en magisch momentje met je kinderen gratis bij. In de bib vind
je een rijkdom aan boeken. Ga je eens samen met je kinderen op bezoek? De bib
helpt je graag verder.
Onze schoolbib opent weldra haar deuren voor de lagere school. Doorheen de
jaren bouwden wij een collectie uit. Vrijwilliger Els is zo lief onze persoonlijke
bibliothecaris te zijn.
Van klas 1 t.e.m. klas 5 gaan we 3x per jaar naar de openbare bibliotheek waar we
boeken kunnen ontlenen en verschillende workshops krijgen. De kleuterklassen
krijgen een klasbox met boeken die verschillende keren per jaar wordt gewisseld.

Strapdag
Vrijdag 16 september is er strapdag. We gaan stappen
en trappen. Iedereen brengt de fiets mee, helm en
fluojas. De leerkrachten laten nog weten waar de

fietsen mogen geparkeerd worden. Check classroom voor meer info. Klas 1 en 2
zetten hun stapjes rond de boerderij en ruilen hun stalen ros in voor een echt, hihi.

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

Taal
Vorig jaar versterkten we ons leesbeleid en maakten we de kinderen tot sterkere en
meer gemotiveerde lezers. We houden dit elan aan vanuit onze initiatieven op
school: niveaulezen (lezen in niveaugroepjes), tutorlezen (oud en jong lezen samen),
bibbezoeken, voorlezen, begrijpend lezen en nog veel meer. Ook het boekenhuisje
dat onze pluswerkers vorig jaar ontwierpen en in elkaar knutselden krijgt een mooi
plekje.
Dit jaar zetten we in op spreken, luisteren en schrijven.
Ook taalinitiatie Frans zetten we door in alle klassen. Op een speelse wijze leren we
basisbegrippen en zinnetjes ter voorbereiding van de Franse lessen in klas 5 en 6.

Leren leren
Wij hechten op onze school belang aan leren leren.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig om dingen te leren. Om hen nog sterker te
maken als ze onze school verlaten, gaan we nog een stapje verder.
Goed onderwijs voor leren leren beoogt dat leerlingen in diverse contexten:

● zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden kunnen verwerven
● in staat zijn om problemen op te lossen
Naast huiswerk en lessen leren, is het belangrijk om te kunnen samenvatten, te
memoriseren maar ook om te leren plannen, zichzelf te evalueren en door te bijten.
Dit schooljaar nemen we jullie verder mee in dit verhaal.

Doorlichting
De onderwijsinspectie zal onze school doorlichten van maandag 19 september tot
vrijdag 23 september 2022. De kwaliteitsontwikkeling van de school, de
onderwijsleerpraktijk, de leerlingenbegeleiding en de veiligheid van de school zullen
onderzocht worden.
De inspectie wil ook graag horen wat ouders en leerlingen te vertellen hebben. In dit
kader zal een representatieve groep kinderen en ouders uitgenodigd worden om
deel te nemen aan een gesprek. Tevens zullen sommige kinderen gevraagd worden
hun leerlingenmateriaal en rapportering van vorig en huidig schooljaar ter
beschikking te stellen.
Samen met jullie en jullie kind(eren) willen wij de inspectie onderdompelen in het
schoolleven van onze warme Vrije Basisschool Eke.
Op het einde van de week geeft de onderwijsinspectie feedback over de kwaliteit
van ons onderwijs. We zullen jullie daarvan verder op de hoogte brengen.

Beweging
Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Daar gaan wij voor.
Jammer genoeg draait dit voor juf Leen even anders uit.
Zij kwam ongelukkig ten val op vakantie en moet nog even revalideren. Zij wordt
vervangen op maandag en dinsdag door meester Mathias en op woensdag,
donderdag en vrijdag door meester Sam.
We wensen juf Leen veel beterschap toe.
We starten deze maand met zwemmen in de lagere school. Alle info hierover vind je
in de bijlage van het schoolreglement.
De schooloverschrijdende sportdagen staan deze maand ook op het programma.
Samen met de andere scholen in Nazareth-Eke maken de sportleerkrachten er een
keitoffe dag van. Voorgaande jaren werden deze op het einde van het schooljaar
georganiseerd maar vanaf nu starten we het schooljaar met dit sportief evenement.
Op de kalender kan je zien wanneer deze doorgaan. Er volgt meer info via
classroom.
Ook de scholencross staat terug op het programma dit jaar.
Noteer alvast zondag 9 oktober in jullie agenda.

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

Schoolreglement en bijlage
In bijlage van dit bericht kan je het nieuwe
schoolreglement terugvinden, alsook de bijlage met praktische info voor dit
schooljaar.
Beiden staan ook op de website.
Wie graag een papieren versie van het schoolreglement krijgt, geeft een seintje aan
het secretariaat via info@vbseke.be.
Jullie kregen een document mee ter ondertekening dat jullie met ons
schoolreglement akkoord gaan. Gelieve dit zo snel mogelijk terug mee te geven.

Gemachtigde opzichter
We kunnen sinds vorig jaar rekenen op lieve ouders die de kinderen en ouders ‘s
morgens veilig oversteken aan de schoolpoort tussen 8.30u en 8.55u. Een hele
geruststelling en een echte meerwaarde voor de veiligheid rond onze school.
We zijn nog op zoek naar een beetje versterking. Kan je 1 ochtend
per week of om de 14 dagen komen helpen? Geef dan een seintje
aan mevrouw Leen. Je krijgt alle nodige informatie.
Na school nemen de leerkrachten deze taak voor hun rekening.

Classroom
We zien dat de meeste ouders ingelogd zijn op de nieuwe classrooms. Super!
Alle info van de school komt via deze weg.
Wist je dat je meldingen kan ontvangen via de app op je gsm?
Wist je dat je meldingen kan doorsturen naar je persoonlijk mailadres?
Wil je hierover meer info dan kan je terecht bij meester Chris. Hij helpt jou graag
verder. Maak een afspraak via chris.van.cleemput@vbseke.be.
Voor de maaltijden kan je enkel via deze weg bestellen. Ook al blijft jouw kind altijd
warm eten, bedankt om dit toch maandelijks door te geven.

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

Welkom
Welkom aan onze nieuwste spruitjes in de kleuterklassen:
Manou, Frances, Jack en Rayna in de Julesklas bij juf Delphine.
Betial, Juliette en Marilou in de Vlinderklas bij juf Veronique.
Lucia Marie en Louise in de Poohklas bij juf Lies.
Elza in de Uiltjesklas bij juf Epi.
In de lagere school verwelkomen we:
in klas 1: Raphaël en Isaac
in klas 2: Rayan
in klas 4: Simon
in klas 6: Shanell Joy
Er lopen ook enkele nieuwe leerkrachten op school.
Juf Talitha komt op maandag onze kleuterklassen versterken. Zij werkte een tijdje
terug ook bij ons, je herkent haar vast.
Juf Sarah komt op donderdag en vrijdag helpen in de kleuterklassen.
Meester Mathias en meester Sam komen zoals eerder vermeld de bewegingslessen
kleur geven.
Welkom allen en veel succes op onze school.

Infoavonden
De eerste infoavond in de kleuterklassen is al achter de rug.

Deze week staan de infoavonden van de lagere school op het programma. In de
bijlage van het schoolreglement kan je de juiste tijdstippen terug vinden. Je bent
welkom in de klas van je zoon of dochter.

Leerlingenraad
Deze week wordt onze gloednieuwe leerlingenraad gekozen. Spannend.
We vinden het belangrijk dat kinderen een stem hebben op onze school. Vanaf het
2de leerjaar vertegenwoordigen 2 kinderen hun klas en brengen ideeën,
bezorgdheden, zaken die beter of anders kunnen naar de leerlingenraad. We
zetelen een 6-tal keer per jaar.
Er kwamen al heel wat toffe realisaties uit de bus.
Enkele bijzondere:
spelkoffers, frietjesdag, ideeën voor de nieuwe speelplaats, afkoelhoekje (de
pyramide op de speelplaats waar we even kunnen afzonderen als we dat zelf
willen), muziek op de speelplaats op vrijdag, cleanteam, … en nog veel meer.

Yoga
Juf Katrien organiseert terug enkele toffe yoga-lessen na school.
Je kan inschrijven via de brief in bijlage. Plaatsjes zijn beperkt.

Schilderen turnzaal
Onze turnzaal kreeg al een stukje van de beloofde facelift. Het akoestisch plafond
werd geplaatst.
De sportvloer wordt geplaatst tijdens de herfstvakantie.
In tussentijd zouden we graag de muren een likje verf geven.
Heb je zin om op vrijdag na school of in het weekend voorbereidend werk te doen,
een grondlaag te zetten, heb je een professionele stelling, werk je graag in de
hoogte, kan je plakken, leg je liefst de laatste toplaag, …? Je hebt geluk! Het kan
allemaal!
Geef een seintje aan mevrouw Leen of aan de ouderraad wat je liefst doet.
Wij stellen binnenkort de planning op. We mikken op de weekenden na het
schooletentje.

NOTEER ons schooletentje alvast ook in je AGENDA:
WE GAAN NOG EEN LAATSTE KEER VOOR EEN TAKE AWAY versie op

ZATERDAG 8 OKTOBER 2022
en op
ZONDAG 9 OKTOBER 2022
staat de SCHOLENCROSS terug op het programma: JOEPIE!

Ouderraad

WIST JE DAT …
… de ouderraad opnieuw uit de startblokken is geschoten?
… de werkgroepen terug van plan zijn om het beste van zichzelf te geven?
… we op die manier tal van leuke acties op poten zetten?
… we zo ook financieel kunnen bijdragen aan de nieuwe speelplaats?
… we al heel erg uitkijken naar de nieuwe schoolomgeving!
… het praatcafé op 1 september best gezellig was?
… ook het kriebelteam weer op pad gaat?
… we steeds op zoek zijn naar mensen die de ouderraad willen versterken?
… ook losse medewerkers steeds welkom zijn!
… je met alle vragen terecht kan op ouderraad@vbseke.be?
… de eerste vergadering van dit schooljaar doorgaat op maandag 26 september om 20u00
in de kapel?
Tot dan!

