
 

 

We denken aan onze dierbare overledenen.  

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

Jaarthema: bouwen aan veiligheid        

Nu onze vriendschap stevig in de schoenen staat, werken we de  
komende weken aan onze veiligheid. 
En.... we doen dit niet alleen!  
Onze oproep naar experten bij ouders en grootouders werd vlot  
beantwoord! 
Zo vonden we voor alle leeftijdsgroepen iemand van politie, brand- 
weer of verpleging bereid om ons wegwijs te maken in hun beroep. 

Klas 4 en 6 namen ondertussen reeds deel aan een heuse Wheelie &  
Whalkie - veiligheidsdag. 

Wil je zelf je kennis over veiligheid in het verkeer testen dan kan je tijdens de maand 
november deelnemen aan de enige echte “VBS Eke poortquiz”. 
Elke week zullen verschillende vragen uithangen in het kastje aan het zwarte hek van 
de fietsenstalling (waar de kleuters afgehaald worden). 
Benieuwd of jullie alle antwoorden juist zullen hebben! 
Veel succes! 

Kronkeldidoe 
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Het 1ste en 2de leerjaar gingen sporten. Het was een keitoffe namiddag vol sport en 
spel. Hier wat sfeerbeelden van het 2de leerjaar: 

      

Sportdag 
We leefden ons uit op de schooloverschrijdende sportdag, tennis, padel, rugby, 
toestelturnen, handbal en basket en nog veel andere sporten werden 
uitgeprobeerd.  Nieuwe talenten werden ontdekt.  Ook deze foto's zijn online 
beschikbaar. 

Kinderyoga 
De kinderyoga viel zo in de smaak dat ook de kleuters van de uiltjesklas en de 
leerlingen van het 1ste leerjaar kunnen instappen voor 5 sessies. Er zijn nog enkele 
plaatsjes vrij. De info staat op classroom. Stuur gerust een mailtje naar mevrouw Leen 
als je nog wil inschrijven of als je nog vragen hebt. 

Onze buren van het woonzorgcentrum 
We zijn blij dat we terug naar onze buren op bezoek kunnen. 
De kleutertjes gaan de mensen in de bloemetjes zetten tijdens de seniorenweek en 
klas 2 gaat op bezoek tijdens de voorleesweek. 

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

Voorleesweek 
 

  



Het is weer zo ver! Van 19 tot 27 november is er de nationale voorleesweek. 
En ja, je leest het goed! We gaan lezen met onze oren! 

Want voorlezen, dat is lezen met je oren. Of luisteren met je ogen.  
Het is avonturen beleven met je ogen dicht, en het is met je ogen wijd open 
meekijken in het boek.  
Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of klein je ook bent, en hoe goed of 
minder goed je zelf leest.  
Het is één en al oor zijn. 

Tijdens de Voorleesweek (19/11-27/11) staat luisteren centraal. Want wie goed 
luistert, leest meer. 

We hebben op school reeds heel wat leuke voorleesmomenten in petto. 
Doen jullie thuis ook mee?  
Elke dag een kwartiertje voorleesplezier voor het slapengaan? 
Of wat dacht je van een verhaaltje van oma, opa, tante of nonkel bij de koffie? 

Veel lees- en luisterplezier! 

Kweeperengelei 
Klas 5 maakte opnieuw kweeperengelei, samen met kook(o)ma Els.  “We leerden zo 
wat meer over bruto, tarra en netto, ontdekten wat er allemaal op een etiket hoort, 
sneden de peren in stukken, werkten met neteldoek en roerzeef ... en bovenal, proefden 
kweepeer en gingen trots naar huis met een grote pot kweeperengelei.”  De foto's kan je 
terugvinden op de website. 

Zonsverduistering 
“In klas 4 en 5 leerden we hoe een zonsverduistering ontstaat en konden we met onze 
eigen ogen (en de eclipsbrillen) zien hoe er een stuk (19%) uit de zon verdween op 25 
oktober 2022, net op de middag.  Voor velen de eerste keer dat ze dit spektakel met 
eigen ogen konden bewonderen.  Zaterdag 29 maart 2025 is er een volgende kans (35% 
bedekt) en op 12 augustus 2026 zou er een verduistering zijn van 91% ... we kijken er nu 
al naar uit.” 

Cyberhelden 
L4 en L5 slaagden er opnieuw in om het diploma van Cyberhelden te bemachtigen. 
“Vanaf nu zijn we Cyber Slim, Cyber Alert, Cyber Sterk, Cyber vriendelijk en Cyber 
Moedig op het wereldwijde web.  Onze foto's staan online.” 

Oriënteren met kaart en kompas 
L5 en L6 leerden zich oriënteren met kaart en kompas in het Kluisbos te Kluisbergen.  
Alle leerlingen vonden vlot de weg terug na een sterinitiatie en een bosomloop.  Het 
werd een prachtige warme, nazomerse dag waarin de leerlingen nieuwe 
vaardigheden onder de knie kregen.  Samen met de professionele begeleiders van 
MOEV slaagden ze allen in de eindproef. Ook hierover vind je enkele sfeerbeelden 
op onze website. 

Lerouge - Zevergem 
L5 en L6 leerden blind proeven tijdens BOERDERIJonderwijs, leerden hun 
smaakpapillen te gebruiken, zagen hoe de appels geperst worden tot appelsap, 
ontdekten hoeveel kinderen in een vierkante meter konden en checkten de pluvio- 
en thermometer.  Dat alles met een milieuvriendelijke verplaatsing, de fiets.  Dankzij 

  



vele extra begeleidende ouders en grootouders kon de rit telkens veilig verlopen, 
waarvoor dank. 

Herdenking 

Op 6 november worden de oorlogsslachtoffers van de Slag bij de Scheldebrug 
herdacht. Gezinnen die hier graag bij aanwezig zijn, worden uitgenodigd door de 
gemeente. De kinderen die aanwezig zijn, kunnen een zichtbare rol spelen door de 
bloemen neer te leggen aan de monumenten.  

Voor meer info kan u terecht bij de gemeente. 

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

Zwerfvuilactie 

De leerlingen van de lagere school hielpen mee aan de zwerfvuilactie in de 
gemeente. Ondanks het feit dat alles er ogenschijnlijk netjes uitzag, haalden we op 
deze druiligere dag toch heel wat kilo's afval op, die we meteen netjes verdeelden 
onder restafval, PMD en hout.  Jammer genoeg moesten we enkele dagen later al 
weer zwerfafval opmerken.  

Daarom doen we er nog een schepje bovenop. We worden “mooimakers” en 
engageren ons dit schooljaar om de schoolomgeving regelmatig netjes te houden 
via ‘operatie proper’. 

Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen met als doel  
hen een duwtje in de rug te geven om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Hoe? Door 
te helpen bij het opstellen van een actieplan, maar ook door ondersteuning te bieden 
(opruimmateriaal, educatieve pakketten…) én hen te bedanken voor de volgehouden 
inspanningen.  

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

Welkom 

Na de vakantie starten 4 nieuwe peutertjes in de Julesklas. 
We wensen Eva, Felix, Mathis en Elise een fijne start toe. 

We sparen voor Yen 

Ook dit schooljaar organiseert de werkgroep Pastoraal  
enkele inzamelacties. 
We vinden het belangrijk dat kinderen zich leren inzetten 
voor anderen. Het is een doel van onze “Samen Sterk  

  



school” dat leerlingen zich leren engageren voor mensen 
die het minder goed hebben. 
Onze eerste spaaractie voor ons plan-kindje Yen is alvast heel geslaagd! We haalden 
met de volledige school 408,75 euro op. 
Dankjewel aan iedereen! 
Een weetje: al meer dan 30 jaar spaart onze school voor deze opeenvolgende plan-
kindjes: Amy, Sokna, Kadim, Amphone,Jane en nu Yen! 

Wat zal Yen blij zijn. Met de centjes die we inzamelden kan zij heel wat 
schoolmateriaal kopen voor zichzelf maar ook voor haar klasgenoten. 
Dank je wel om zo goed voor haar te zorgen! 

Project lege brooddozen 
We weten dat ook mensen dichtbij ons het niet altijd even gemakkelijk hebben. 
Zeker nu de energieprijzen de pan uitswingen en gewoon omdat het leven erg duur 
is en niet iedereen het even breed heeft, willen we graag dit project ondersteunen. 
Enkele ouders contacteerden ons dat ze dit warm initiatief ook op onze school willen 
binnen brengen.  
Wat houdt dit in? 
Heb je nood aan een gevulde brooddoos voor je kind(eren) ‘s middags op school of 
om mee te krijgen naar huis voor ‘s avonds, dan kunnen wij daarvoor zorgen.  
Aarzel niet om binnen te springen of een mailtje te sturen naar directeur@vbseke.be 
of ouderraad@vbseke.be  
We gaan discreet om met uw vraag maar helpen graag. 

Dag van de jeugdbeweging 

  In VBS Eke mag ik mezelf zijn.
DANK JE WEL 
Dank je wel aan alle ouders die kwamen meehelpen om  
onze turnzaal op te frissen. 
Jullie zijn goud waard! 

Dank je wel voor uw steun via het take away etentje. 
De centjes worden goed besteed. Zo konden we verf  
kopen voor de turnzaal en krijgen we een extra duwtje in de rug voor de opbouw 
van onze nieuwe school en voor de verbouwingswerken. Meer nieuws in de 
bouwbrief. 

ZOEKERTJES 

Voor onze zorgklas zijn we op zoek naar enkele oude smartphones. 
Heb je er eentje liggen die je niet meer gebruikt?  
Heeft die nog een bijbehorende oplader? 
Kunnen we ermee op wifi en een app op installeren? 
Dan zouden onze kinderen die met de luisterpunt app boeken beluisteren, er 
heeeeeel blij mee zijn! 
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Voor alle verdere info of afgeven van toestellen één adres: zorg@vbseke.be of via juf 
Bettina. 

We zijn ook op zoek naar een volwassen fiets voor onze uitstappen. Sommige 
leerkrachten wonen te ver om met de fiets naar school te komen. We gebruiken wel 
de fietsen van elkaar maar soms is het krap. Mocht er iemand eentje hebben die 
niet meer gebruikt wordt? We durven het eens vragen… 

Ouderraad 

 

Wist je dat… 
… de herfst weer in het land is? (zij het een hele warme ;-)) 
… dat dus betekent dat de fluoactie terug van start gaat? 
… we reikhalzend uitkijken naar al die vrolijke fluo-kleuren op de speelplaats? 
… het kriebelteam ook na de herfstvakantie nog eens op pad gaat? 
… we blijven nadenken over een veilige schoolomgeving? 
… hiervoor ook overleg is met de gemeente? 
… er terug ouders zijn die de opleiding van gemachtigde opzichter volgden? 
… we eens ze hun diploma hebben versterking krijgen om de kinderen veilig over te steken? 
… we nu al uitkijken naar wat de werkgroep cultuur voor ons in petto heeft? 
… de spelletjes over de middag er aankomen? 
… we ook hiervoor nog op zoek zijn naar mensen die dit willen begeleiden op vrijdag tussen 
12u en 13u20? 
… je steeds terecht kan op ouderraad@vbseke.be mocht je hiervoor interesse hebben? 
  
Herfstige groeten van de ouderraad 
  

  



Enkele voorleestips:

  



Team VBS Eke wenst jullie een fijn 
herfstverlof!

  


