
Advent

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

Jaarthema: Hé, bouw je mee?
De voorbije periode bouwden we samen aan veiligheid.
Dankzij enkele bereidwillige ouders, grootouders, oud-leerlingen,... werden we
ondergedompeld in de wereld van de veilgheidsberoepen.
We verwelkomden verschillende rangen van de politie, ambulanciers, verplegers,
brandweermannen, militairen,...
Het werden boeiende maar vooral leerrijke momenten.
Dank aan iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg!

Ook de leerkrachten kregen een opfrismoment EHBO.
Zo zijn ook zij weer up to date om in te grijpen wanneer het nodig is.



Nieuws van de Julesklas:
TOET, TOET, TOET
Kijk altijd goed
wat het stoplicht voor je doet
TOET, TOET, TOET
daar kom ik aan
Rood is stop
Groen is gaan

Opgelet: flinke fietsers aan het stuur!

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

ICT

Klas 4 loste de eerste vragenreeks van de Whizzkids op en behaalde 140/150. Ook de
tweede vragenreeks zit er ondertussen op. We hebben alvast heel wat
computervaardigheden geoefend.

Klas 5 gaat ‘next level’ bij Whizzkids. Houden zij de maximum score vast? Veel
succes!!

Zorgvragen

Juf Bettina onderging een ingreep en wordt vervangen door juf Fien op maandag
en dinsdag. Eens meester Chris terug is, zal juf Sharina ook ondersteunen in onze
zorgwerking op dinsdag, woensdag en donderdag. Voor alle zorgen kan je in
tussentijd terecht bij mevrouw Leen. Het mailadres zorg@vbseke.be blijft
operationeel.
Bij dringende vragen gaat het soms vlotter om naar school te bellen.

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

Op tijd komen

We merken dat heel wat kinderen te laat worden afgezet.

Zo mist uw kind een fijne start op school. Het onthaalmoment in
de klas is erg belangrijk. In de lagere school ligt vaak een
begintaak klaar (een extra oefenmoment of
terugkoppelmoment voor huiswerk) wat dan ook terug gemist
wordt.
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Te laat komen mag niet, geeft onnodig stress en verstoort bovendien het klasleven
enorm.

Het lijkt voor u als ouder misschien slechts een paar minuutjes.

In praktijk kan de les hierdoor vaak pas 20 minuten later starten doordat alles
opnieuw uitgelegd moet worden, er tijd moet vrij gemaakt worden om terug rust te
brengen voor uw kind en voor de groep. Bij de kleuters is er vaak langer verdriet,
zowel voor uw kind als voor de anderen die wel op tijd waren. Onnodige tranen dus.

Onze school begint om 8.55u.

Mogen we vragen om alle kinderen, groot en klein zeker 5 minuutjes vroeger af te
zetten.

Jullie hebben als ouder hierin een belangrijk engagement. We rekenen er dan ook
op dat deze afspraak voortaan nageleefd wordt.

Dank je wel aan alle ouders die dit perfect opvolgen.

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

VBS Eke WERELDSCHOOL

Met trots deelt de werkgroep pastoraal jullie mee dat wij (als school) de eretitel van
WERELDSCHOOL hebben mogen ontvangen.

Yen

Zoals jullie wellicht nog weten, luidden wij donderdag 6 oktober onze bel voor alle
kinderen ter wereld die niet naar school kunnen. We stonden er in de klas bij stil dat
dit niet voor iedereen een evidentie is. Alle kinderen hebben recht op onderwijs en
daar helpen wij als school graag aan mee!

Het is een doel van onze “Samen Sterk school” dat leerlingen zich leren engageren
voor mensen die het minder goed hebben. Onze spaaractie voor ons plan-kindje
Yen is alvast heel geslaagd.
We kregenpost van Yen om ons te bedanken.
Ze is nu 8 jaar.



Yen stapt elke dag 30 minuten om op school te geraken. Ze houdt heel erg veel van
rekenen, schrijven en lezen.

Bloemenhulde

Op maandag 14 november gingen de kleuters op bezoek in het WZC de
lichtervelde. Daar mochten zij alle bewoners verrassen met een mooi bloemetje voor
de week van de senioren.
Een bloemetje geven, een babbeltje slaan, de bewoners en de kinderen genoten
zichtbaar!

Sint op school

Joepie! We verwelkomen Sint terug op school op maandag 5 december.
Nog meer goed nieuws!
Jullie (ouders en grootouders) mogen de blijde intrede meemaken van op de eerste
rij. Welkom op de speelplaats om 8.55u. Bovendien krijgen jullie aansluitend een
koffietje gepresenteerd door ouderraad.
We zijn ZOOOO blij dat de traditie van het praatcafé van de ouderraad terug in eer
hersteld wordt.

Grootouderfeest
Hoera!  We tellen af naar ons grootouderfeest!  De kleuters
verwachten de oma's en opa's op woensdag 25 januari.  Meer info
volgt later via classroom.



Ouderraad

Wist je dat…

… de Sint in het land is!
… Hij dit jaar terug op onze school op bezoek komt?
… Zijn Pieten hopelijk veel lekkers mee hebben?
… iedereen op 5 december om 9u welkom is in ons praatcafé?
… er de laatste tijd veel fluo te zien is rond de schoolpoort?
… dat er op wijst dat de fluoactie opnieuw een succes is?
… het een goed idee is om de naam op de fluojas te zetten?
… de spelletjesmiddagen van start zijn gegaan?
… we daar wekelijks enthousiaste leerlingen voor over de vloer krijgen?
… de werkgroep Valentijn al volop achter de schermen aan het werk is voor alweer een
schitterende editie van ons Valentijnsontbijt op zondag 12 februari?
… papa’s een keitoffe quiz-avond aan het in elkaar boksen zijn?
… die quiz eens niet voor de kindjes maar voor de volwassenen is?
… je bij vragen steeds terecht kan op ouderraad@vbseke.be?

Sfeervolle groeten van de ouderraad!
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