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

Lezen geeft je vleugels

Dat lezen je vleugels geeft, weten we nu al wel
bijna zeker!
Op dinsdag 10 mei mochten we heel wat ouders
en kinderen verwelkomen op een
kennismakingsmoment in de bib van Nazareth.
Er werden nieuwe lezers ingeschreven, kinderen
werden ondergedompeld in verhalen en de vele spelletjes uit de bib. Het was top!
Kon je er niet bij zijn en wil je alsnog weten hoe de bib werkt, mail naar
zorg@vbseke.be en we brengen je in contact!

Als afsluiter van het jaarthema staat ons boekenfeest gepland op 24 juni.

Workshops in de bib
Dank je wel aan de bibliotheek van Nazareth om steeds toffe en leerrijke workshops
te organiseren voor onze school. Hier zie je het 2de leerjaar genieten:

Op 10 mei sprong klas 5 op de fiets richting de bibliotheek van Nazareth. Ze
speelden het 'Bibsterspel', waarbij de kinderen a.d.h.v. opdrachten via de Ipad,
kennis maakten met verschillende boeken. Bij elke juiste opgeloste vraag, kregen de
kinderen een letter cadeau. Op het einde konden ze met alle letters een leuke prijs
terugvinden in de bib. Keitof!

Zeeklas

KLas 5 en 6 gingen van 2 tot 6 mei op zeeklas naar Oostduinkerke. We genoten een
hele week van de frisse zeelucht, het samenzijn met onze klasgenoten en de leuke
activiteiten. Krabben vangen, rijden met de go-carts, een duinenspel, garnalen
pellen, bezoek aan de Duinenabdij, de Dodengang en de IJzertoren, het is slechts
een greep van de vele leerrijke en toffe activiteiten die er op ons programma
stonden. Neem gerust een kijkje op onze blog https://zee2022.blogspot.com/ om
samen met ons na te genieten van een fantastische week aan zee!
Klas 6 maakte een heuse zeeklaskrant:

Zeeklaskrant.pdf

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

Toetsenmaand
Er wordt nog veel les gegeven in juni. We gaan ervoor tot het einde. Elke leerkans is
er eentje gewonnen.
De laatste weken toetsen we de doelen die we dit jaar geleerd hebben.
Ook de interdiocesane proeven staan op het programma. Dit zijn
gestandaardiseerde proeven die in heel wat scholen afgenomen worden. De
resultaten dienen als kwaliteitsinstrument om de werking van de scholen bij te sturen.

Klas 4 is al klaar. We wensen klas 6 veel succes toe.
Deze resultaten komen niet op het rapport. We laten jullie nog weten hoe onze
school het deed, maar de resultaten van vorige schooljaren waren alvast
veelbelovend.

Proclamatie

Elk jaar hebben we dit heel plechtig en warm moment: de proclamatie van klas 6.
Deze gaat door op maandag 27 juni in CC Nova. Een uitnodiging volgt.

Ook onze kleuters van de uiltjesklas wuiven hun kleutertijd vaarwel. Zij organiseren dit
in de klas: een laatste gezellig moment bij hun juf.

KLas 3: thema ‘vliegen’
“We luisterden naar heel wat interessante spreekbeurten in het 3de leerjaar.”

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

Inzamelactie De Kruk
Als school vinden we het belangrijk dat kinderen zich leren inzetten voor
verschillende campagnes met betekenis.
Het doel van onze “Samen Sterk school” is dat de leerlingen zich leren engageren
voor mensen die het moeilijk hebben.
We hebben de voorbije weken onze schouders gezet onder de inzamelactie voor
VZW “De Kruk” om de mensen in Eke en Nazareth te helpen die het minder goed
hebben.
Ook de inwoners van Oekraïne die momenteel hier verblijven, hebben dringend hulp
nodig. Miljoenen mensen, waaronder veel kinderen, slaan op de vlucht en laten
alles achter.
V.Z.W. De Kruk wil ook deze mensen niet in de steek laten!

Dank aan iedereen die meehielp om dit resultaat te behalen: een koffer vol
voedingswaren, onderhouds- en verzorgingsproducten. Dank voor alle giften! We zijn
een school met een groot hart.

Warme maaltijden
De maaltijden worden gesmaakt. Dank je wel om het formulier maandelijks en tijdig
in te vullen. Ook al blijven de kinderen boterhammen eten, of gaan ze naar huis
eten, is het toch belangrijk dat dit maandelijks op het formulier wordt ingevuld.
Kinderen die niet ingeschreven zijn, hebben geen warme maaltijd. Wij bestellen de
juiste aantallen die jullie doorgeven.
Deze maand hebben we nog een heel aantal ouders gecontacteerd die nog niet
besteld hadden, we kunnen dit jammer genoeg niet blijven doen: daar kruipt heel
wat tijd in.
Van september tot de nieuwbouw af is (voorlopig nog steeds begin december)
hebben we geen refter meer. Deze wordt aangepast naar een klaslokaal en de
keuken wordt een badkamer.
We zoeken naar een oplossing maar we willen jullie toch al verwittigen dat er een
kans is dat we begin volgend schooljaar nog even boterhammetjes zullen eten. We
houden jullie op de hoogte.
Duimen maar!

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

Muzikale kids in klas 3

Grootouderfeest
Op woensdag 22 juni gaat ons lang verwachte grootouderfeest door voor de
kleuters. Meer info via classroom.

Ochtendopvang op school
Elke ochtend kunnen "vroege vogels" van 7.30 tot 8.30 naar de ochtendopvang
komen. De kleutertjes en kids van het 1ste leerjaar spelen bij juf Isabelle. De
leerlingen van het 2de t.e.m. het 6de leerjaar gaan bij juf Petrocsja.
Daar heerst ook een gezellige bedrijvigheid. Sommigen kiezen om een toets te
herhalen, anderen lezen of tekenen terwijl het rustig is. Nog anderen spelen of
puzzelen. Vorige week leerden we een scoebidoe maken. Dit was heel leuk. Meteen
werden de vriendjes van de klas er warm voor gemaakt.

Schoolfotograaf

Maandag 30 mei komt de schoolfotograaf langs.
We nemen klasfoto’s, individuele foto’s (geen pasfoto’s) en foto’s met broers en
zussen.
Jullie kunnen de foto’s binnenkort bestellen. De voorbeelden zullen te bekijken zijn
via classroom.

Website
Jullie zullen het misschien al gemerkt hebben maar onze website is even off
line. Er komt een volledig vernieuwde versie aan. SPANNEND!

Team VBS Eke wenst alle papa’s een fijne vaderdag toe

Ouderraad

Wist je dat…
… we het einde van het schooljaar langzaam maar zeker naderen?
… de ouderraad nog één laatste vergadering gepland heeft?
… onze werkgroepen opnieuw het beste van zichzelf hebben gegeven het afgelopen
schooljaar?
… we kunnen terugblikken op leuke activiteiten?
… we die niet konden organiseren zonder de hulp van vrijwilligers?
… we al die mensen hier nog eens extra voor willen bedanken!
… we voor de kleuters eind juni nog eens alles uit de kast halen?
… we hen dan trakteren op een lekkere en gezonde snack?
… je altijd met vragen en/of suggesties terecht kan op ouderraad@vbseke.be?
Dankbare groeten van de ouderraad!

Gaan jullie winkelen in de MAKRO? Kennen jullie het ‘leuk steuntje’?
Als jullie registreren via de website https://www.leuksteuntje.be/ dan gaat automatisch 3%
van je totale aankoopbedrag naar het shoptegoed van onze school.
Onze vereniging heet: VBS Eke, zo eenvoudig is het.
Als je niet geregistreerd bent, lukt het niet om ons aan de kassa te steunen. Het is
noodzakelijk om je klantenkaart via de website van leuk steuntje te koppelen aan onze
school.
Alvast dank je wel aan allen die ons steunen!

