
Lichtmis
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Traditiegetrouw trakteert de ouderraad met
heerlijke pannenkoeken voor de kleuters. Dank je
wel!

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

Carnaval
Op woensdag 15 februari vieren we carnaval op school.
Kinderen mogen verkleed naar school komen.
We vieren dit jaar in de klas en op de speelplaats. De kleuters trekken naar onze
buren van het woonzorgcentrum om daar samen te genieten van dit feest.

Vakantiekampjes
We zijn blij dat we de vakantiekampjes terug kunnen organiseren.
Wees er snel bij want de plaatsjes zijn beperkt. De inschrijvingen lopen goed binnen.
Meer info op classroom.

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

Pedagogische conferentie

Op vrijdag 27 januari schoolden wij ons als team bij.



Zoals jullie weten voeren wij een herstelgericht beleid. Kinderen worden gehoord in
conflicten. We luisteren wat er gebeurd is en bespreken wat dit met de één en de
ander doet. We gaan respectvol met elkaar om en zorgen dat we fouten herstellen.
We maken het goed.
Bij herhaald foutief gedrag volgt er een consequentie. Fouten maken mag bij ons op
school op voorwaarde dat we eruit leren.
We trekken echter 1 rode lijn. Bij fysiek geweld zeggen we STOP.
Wie fysiek geweld gebruikt, gaat even uit het spel en blijft in de veilige omgeving van
de leerkracht op toezicht. Er volgt sowieso een consequentie. Dit wordt bepaald
door de leerkracht van toezicht en de klastitularis, zo nodig met de zorgcoördinator
en de directeur.

Zwemmen

Tijdens de maand februari is er geen zwemmen voor het 2de en 5de leerjaar omwille
van:

● planning door het zwembad bij het begin van het schooljaar
● carnaval op woe 15 februari
● de krokusvakantie

Geen nood. Er zijn niet minder zwembeurten dan andere jaren.

De derde kleuterklas gaat volgende week terug zwemmen. Ouders of grootouders
mogen terug een berichtje sturen naar mevrouw Leen als ze mee kunnen.

Dactylo

Als voorbereiding voor later organiseren we terug dactylolessen op school.
Inschrijven kan via de flyer op classroom. Plaatsjes zijn beperkt.

Update van de afwezige leerkrachten

Juf Heidi, juf Leen, juf Epi, juf Sandra en juf Bettina blijven nog even afwezig.
Deze week is ook juf Hilde geveld.
Voorlopig zijn de vervangingen geregeld met uitzondering voor de uiltjesklas. Juf SIen
die de vervanging opnam heeft een engagement tot het einde van het schooljaar
in een andere school.
Ook dit lossen we intern terug op, … mocht u toch nog een kleuterleidster kennen
die geen werk heeft, laat het ons gerust weten.
We merken ook bij de collega scholen dat vervangingen niet zo evident te vinden
zijn. Maar we geven niet op en zoeken verder.

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

Verhuis



Als de burgemeester het op AVS laat weten, moet het wel waar zijn …

ook al wisten we niets van deze opname ;-)

De verhuis naar onze nieuwbouw zit er weldra aan te komen. Misschien kunnen al
enkele klassen verhuizen voor de krokusvakantie. Duimen jullie mee?

We zullen ook wat helpende handen kunnen gebruiken bij de verhuis. Eens we de
definitieve datum van oplevering weten (er wordt gefluisterd dat het misschien op 15
februari zou kunnen) sturen we een ‘hulpvraagje’ uit.

We huldigen de school feestelijk in met de ouders en de kinderen op ons schoolfeest.

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

Welkom

Op 1 februari verwelkomen we Jade in de Julesklas.

Dag van de directeur

Dikke zoen aan alle lieve schatten van school. Ik werd in de bloemetjes gezet door
alle kids en leerkrachten van de school. DANK JE WEL allemaal. Het was een
hartverwarmende dag.

Ouderraad

Wist je dat…

… de ouderraad ook in het nieuwe jaar voor de school paraat staat?
… er veel te gebeuren staat in 2023?
… we op lichtmis de kinderen op zelfgebakken pannenkoeken trakteren?
… de fluoactie bijna op zijn einde loopt?
… ook de spelletjes over de middag er bijna op zitten?
… ons alom bekende valentijnsontbijt eraan komt op 12 februari?
… de werkgroep het beste van zichzelf aan het geven is?
… we nu al iedereen willen bedanken die een pakket heeft besteld!!
… carnaval voor de deur staat?



… we de school veel toeters en bellen toewensen!
… je bij vragen steeds terecht kan op ouderraad@vbseke.be?

Winterse groeten van de ouderraad!

Wie lid wil worden van de ouderraad of graag eens een vergadering meevolgt? Het kan.
Neem gerust contact op.
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We gaan ook nog op zoek naar een nieuwe datum voor het grootouderfeest (kleuters) en
voor de strapdag. We houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte als die vast liggen.


