NIEUWSBRIEF oktober 2022

4 oktober, werelddierendag
Franciscus van Assisi

Positiviteit en optimisme:
“Wij

leren samen met goesting.”

Jaarthema
Hé, bouw je mee?
Vanaf half oktober bouwen we samen aan veiligheid.
De ouderraad werkt aan jullie veiligheid in het verkeer en start
opnieuw met de fluo-actie, leg dus je fluojas alvast klaar!
Wat de werkgroep verder nog in petto heeft, houden we nog even
geheim.
Maar.... wist je dat heel veel mensen dagdagelijks werken aan jullie
veiligheid... ?
Misschien kan je er al even over nadenken... .

Oriëntatieloop
Op maandag 17 oktober trekken onze 5de en 6de klassers erop uit.
De leerlingen leren in het Kluisbos alles over kaartlezen en leren zich oriënteren met
kaart en kompas. Veel succes!

Naar het bos
Op woensdag 12 oktober gaan onze kleuters de herfstsfeer opsnuiven in het bos.
Kabouters en paddenstoelen spotten, bomen meten, herfstvruchten bestuderen, …
en nog veel meer. Het wordt een keitoffe dag!
Cultuur en sport

Na de fantastische sportdagen in Nazareth gaan we zondag terug de sportieve toer
op. Komen jullie supporteren voor de scholencross? Er schreven heel wat gezinnen
in: tof!
Wie vergat in te schrijven, geeft een seintje aan mevrouw Leen. We kunnen
misschien nog wel iets regelen ;-).
De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar gaan sporten op de Kronkeldidoe-dag.
Altijd een topper van formaat.
Van de 2de kleuterklas tot het 6de leerjaar worden we getrakteerd door de
gemeente op een culturele voorstelling in CC Nova. Dank je wel!

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

Doorlichting
De onderwijsinspectie kwam onze school doorlichten.
De focus lag op:
●
●
●
●
●

beleid en kwaliteit
geïntegreerd lesgeven in de kleuterschool
wiskunde
wetenschappen en techniek
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bvh)

Met fierheid mogen we melden dat we een gunstig advies kregen. Voor de visie van
onze SAMEN STERK school en het strategisch beleid kregen we zelfs een uitmuntende
score. We zijn heel blij met de vele positieve feedback.
Het was een verrijkend bezoek waar we heel wat pluimen kregen voor onze sterke
kleuter- en leerlingenbegeleiding, ons betekenisvol lesgeven doorheen alle
leergebieden en de krachtige leeromgeving die we creëren. Ook de motivatie van
ons team om blijvend te vernieuwen en bij te leren werd gesmaakt.
We kregen heel wat bruikbare tips mee om in het steeds evoluerende
onderwijslandschap te kunnen blijven groeien. Zo kunnen we nog verder ontwikkelen
naar vaardigheidsonderwijs voor wetenschappen en techniek en kunnen we
groeien in het evalueren van en met kinderen. Daar gaan we de komende jaren
zeker verder mee aan de slag.
Ondanks onze tijdelijke schoolsituatie kregen we erg positieve feedback voor bvh,
met dank aan onze preventieadviseur Veerle Goubert die ons hierin erg nauw
ondersteunt.

Lezen geeft je vleugels, weet je nog?

Binnenkort komt de voorleesweek er terug aan!

(Voor)lezen is niet alleen fijn en gezellig, het is ook belangrijk voor de taalontwikkeling
van je kind.
Om thuis op een goede manier hiermee aan de slag te gaan, organiseert de
vereniging van ouders een gratis webinar.
Wanneer? Dinsdag 25/10/22 van 20u tot 21u15
Wat komt aan bod in dit webinar:

●
●
●
●

Waarom zijn ouders zo belangrijk voor het lezen van hun kind?
Tips rond voorlezen aan je kind
Hoe je kind stimuleren om zelf te lezen
Mooie praktijkvoorbeelden

Individueel inschrijven is noodzakelijk om de link voor het online webinar te ontvangen!
Dit kan via: https://www.vcov.be/over-ons/kalender/68

Rapport
Het eerste rapport komt eraan. De uitgeverij stak alles in een nieuw jasje. Meester
Chris, onze ICT super held, heeft er al heel wat uurtjes aan gespendeerd om alles
terug op zijn plaats te krijgen. We hopen alles klaar te krijgen tegen 14 oktober.
We zetten geen totaal procenten op het rapport. We vinden dat elk vakonderdeel
afzonderlijk gewaardeerd mag worden en dat een minder punt voor één vak niet
het volledige procent naar beneden hoeft te halen. Dat zou al te demotiverend
werken.

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

Leesladders
Vorig schooljaar kregen de kinderen deze leesladder mee
in de schoolagenda.
We willen deze graag verder laten groeien...
Geven jullie hem terug mee naar school?

Zwerfvuilactie
Op donderdag 20 oktober trekken we er samen terug op uit om de straten van Eke
proper te maken. Zo dragen we ons steentje bij aan een nette gemeente.

Oudercontacten lagere school

Binnenkort kunnen jullie intekenen voor de eerste oudercontacten van de lagere
school die doorgaan tijdens de laatste week van oktober.
Je kan inschrijven via classroom.

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

Welkom
Op dinsdag 4 oktober kregen we 3 nieuwe vriendjes op school.
Joy start in het 3de leerjaar.
Elena in het 1ste leerjaar.
Yaro in de Poohklas.
Welkom op onze school. We zorgen ervoor dat jullie zich snel thuis voelen.

Nieuws van de pastorale werkgroep
Onze werkgroep pastoraal moedigt ons aan om voor ons Plan Kindje Yen te sparen.
Alle kinderen hebben recht op onderwijs en daar helpen wij graag aan mee. Op
donderdag 6 oktober luiden we onze bel voor alle kids ter wereld die niet naar
school kunnen. We staan er in de klas bij stil dat dit niet voor iedereen een evidentie
is.

Zoekertje
We zijn op zoek naar een bureau voor een leerling uit het 5de leerjaar.
Mocht er iemand eentje op overschot hebben of iemand kennen die er eentje weg
doet? Laat het gerust weten aan mevrouw Leen of juf Bettina.

Ouderraad

Wist je dat…
… de ouderraad er zijn eerste vergadering van dit schooljaar heeft opzitten?
... we opnieuw wat nieuwe gezichten konden verwelkomen?
… ons dat super gelukkig maakt?
... de werkgroepen duidelijk van plan zijn er goed in te vliegen?
... ook de ouderraad zichzelf bijschoolt?
... enkele leden en ook ouders zullen deelnemen aan de cursus voor gemachtigd toezichter?

... we op die manier meehelpen aan een veilige schoolomgeving?
... we dat belangrijk vinden!
… we de muren van de turnzaal in een nieuw jasje zullen steken?
… we ook daarvoor jullie hulp goed kunnen gebruiken?
… we nu al benieuwd zijn naar het resultaat?!
… de werkgroep speelplaats ook al terug in volle actie bezig is achter de schermen?
… er toffe plannen aan het rijzen zijn?
… je altijd met vragen en/of suggesties terecht kan op ouderraad@vbseke.be?
Vele nazomergroeten van de ouderraad!

Team VBS Eke dankt iedereen voor de
vele bestellingen voor ons take away
etentje.

Met de opbrengst geven we onze turnzaal
een likje verf en sparen we verder voor de
kleutertuintjes.
We kunnen nog wat helpende handen
gebruiken tijdens het weekend van 15
oktober.
Geef je een seintje als je enkele uren kan
komen helpen schilderen, afplakken, …

