Zomergem-Beke, vrijdag 1 september 2017
Eerste schooldag en eerste activiteiten
Beste ouders
Na een gezellig ontbijt is het nieuwe schooljaar van start gegaan. In onze
kleuterafdeling zijn we vandaag gestart met 80 kleuters en in onze lagere
afdeling met 131 leerlingen. Een groep van 20 enthousiaste leerkrachten zal er
opnieuw een boeiend schooljaar van maken.
Dit schooljaar gaan we verder met onze ervaringsgerichte aanpak die we je
graag voorstellen op de infoavond aanstaande dinsdag om 19.30 uur in de zaal.
Gelieve een berichtje te sturen naar secretariaat@schoolbeke.be indien je niet
aanwezig kan zijn. Aansluitend word je verwacht in de klas van je kind waar de
klastitularis een woordje uitleg zal geven bij haar/zijn klaswerking.
Met ons jaarthema “Feel better, learn better, live better” gaan we de balans
opzoeken tussen rust en bewegen en tussen lichaam en geest. We wisselen leuke
ideetjes hieromtrent uit met scholen uit Frankrijk, Spanje, Hongarije en Finland.
Onderaan vind je een overzicht van de vakantiedagen en de vrije dagen
gedurende dit schooljaar. Je krijgt in bijlage een overzicht van de mogelijke
abonnementen, maaltijden, drankjes en naschools aanbod. Gelieve het
strookje ten laatste op woensdag 6 september terug mee te geven. Gelieve geen
geld mee te geven, alles komt op de maandelijkse rekening! Wie het
schoolreglement op papier wenst te ontvangen stuurt een mailtje naar
secretariaat@schoolbeke.be.
De naschoolse activiteiten starten we terug op. Naast het vrij spel (gratis op
maandag en dinsdag tot 15.30u en donderdag tot 16u) kunnen we vanaf 11
september het volgende aanbieden telkens van 15.10 tot 16.00 uur en 2 euro per
activiteit. Let wel op: we beperken het aantal inschrijvingen tot 20 per groep.
- Studie door juf Tini of vrijwilligster op maandag, dinsdag en donderdag.
- Muziekatelier door juf Axelle op donderdag 3de t.e.m. 5de leerjaar.
- Muzikale expressie voor 2de en 3de kleuterklas door juf Ina op dinsdag
om de 14 dagen
- Bewegingsexpressie voor 2de en 3de kleuterklas door juf Kaat op
dinsdag om de 14 dagen
- Sport en spel voor 1L, 2L en 3L door juf Kaat op donderdag .
- Sportinitiatie voor 4L, 5L en 6L door juf Charlotte op maandag.

Daarnaast zal er terug een dactylocursus voor 6de leerjaar georganiseerd
worden. Zie aparte brief.
Ik nodig jullie graag uit aanstaande zondag 3 september om 10.30 uur voor de
officiële opening van onze ontmoetingsplaats De Priem achter de kerk en onze
school. Gratis drankje en volksspelen.
Op woensdag 13 september komt ons oudercomité voor het eerst samen. Wie
graag wil meewerken of kennismaken, is welkom om 20.00u in de leraarskamer.
We overlopen alvast de activiteiten voor het komend schooljaar.
Op vrijdag 15 september komt onze klassieker er aan: spaghettifestijn! Houd
alvast die avond vrij! Inschrijvingsstrookje vind je in bijlage. NIEUW: voor de
mensen die niet kunnen komen maar toch graag onze heerlijk spaghetti proeven
(of voor alle liefhebbers), verkopen we spaghettisaus per kg die je kan invriezen.
Ik wens iedereen een schitterende start van een boeiend schooljaar.
Indien vragen of opmerkingen: mijn deur staat altijd voor jullie open!
Hartelijke groeten
Bart Mattheeuws, directie

Verlofdagen en vakanties voor het komend schooljaar:
Eerste trimester:
Woensdag 20 september 2017 Conferentie voor leerkrachten
Maandag 2 oktober 2017
Lokale verlofdag
Herfstvakantie van maandag 30 oktober tot zondag 5 november 2017
Woensdag 22 november 2017 Conferentie voor leerkrachten
Kerstvakantie van maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018
Tweede trimester:
Krokusvakantie van maandag 12 februari t.e.m. zondag 18 februari 2018
Paasvakantie van maandag 31 maart t.e.m. zondag 15 april 2018
Derde trimester:
Maandag 30 april 2018
Dinsdag 1 mei 2018
Donderdag 10 mei 2018
Vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Woensdag 30 mei 2018

Lokale verlofdag
Dag van de Arbeid
Hemelvaartsdag
Brugdag
Pinkstermaandag
Conferentie voor leerkrachten

