Zomergem-Beke, maandag 14 maart 2016
Batterijen inzamelen voor K3
Paasontbijt
16.03 Voorleesdag
24.03 Ontbijtzwemmen lager
24.03 Sobere maaltijd – kleuter en lager
Beste ouders
Enthousiaste kinderen én ouders brengen massaal batterijen binnen! Nog even ter
verduidelijking: de inzamelactie loopt tot 20 mei en het betreft inzameling van
batterijen uit huishoudelijk gebruik, meegebracht van thuis, familie of vrienden –
geen industriële of professionele batterijen.
Ondertussen lopen de inschrijvingen voor het paasontbijt van zaterdag 26 maart
vlotjes binnen. We geven nog even de tijd tot woensdag 16 maart om in te schrijven
maar dan sluiten we definitief af. Het oudercomité moet immers heel wat handelaars
informeren over de aantallen en vermits we spreken van een “zeer uitgebreid en
smaakvol” ontbijt kruipt daar toch wat tijd in om dat allemaal rond te krijgen!
Aanstaande woensdag is er onze jaarlijkse voorleesvoormiddag. Elke klas krijgt 3
verhalen voorgeschoteld door 3 verschillende voorlezers en de rest van de
voormiddag mogen de kinderen één van de verhalen creatief en muzisch verwerken.
Donderdag 24 maart, net voor de paasvakantie, worden alle kinderen van het lager om
7.30 uur op de speelplaats verwacht met zwemspullen! Met de bus trekken we naar
Den Boer en we gaan eerst allemaal samen zwemmen. Aansluitend krijgen we een
ontbijt in het zwembad. In geval van goed weer keren we te voet terug naar de school
in het kader van Wereld Waterdag. Zo ervaren de kinderen dat sommige
leeftijdsgenoten in Afrika een heel eind moeten stappen om aan drinkbaar water te
komen en dat het ook onze plicht is om een beetje spaarzaam met water om te gaan.
Diezelfde dag gaat de sobere maaltijd door. Alle kinderen krijgen tomatensoep met
balletjes en boterhammen aangeboden in de eigen klas: lekker gezellig met de eigen
juf of meester. Er wordt een volle maaltijd aangerekend op de rekening en de
opbrengst gaat naar Broederlijk delen.
Met vriendelijke groet
Bart Mattheeuws, directie

