Zomergem-Beke, maandag 21 maart 2016

24.03 Ontbijtzwemmen lager
24.03 Sobere maaltijd – kleuter en lager
Omgevingswerken nieuwe zaal en uitbreiding speelplaats
Activiteitenkalender 3de trimester
Beste ouders
Donderdag 24 maart 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.
De werken rond de nieuwe zaal schieten goed op! Na de paasvakantie zou alles in orde
moeten zijn. Nieuwe spelregels dringen zich dan op. Deze week zitten we met het hele
team samen om te kijken hoe we met deze nieuwe situatie omgaan. Jullie mogen net
voor de paasvakantie nog een extra briefje verwachten met verduidelijking.
Op de keerzijde ontvangen jullie ook de activiteitenkalender van het derde trimester.
Een rijk gevuld overzicht zoals je kan merken. Hang het alvast ergens op jullie
prikbord of aan de koelkast. Voor het 6de leerjaar komt er zeker nog een extra
evenement bij: nl. hun zelf bekostigde en verdiende tweedaagse en natuurlijk ook nog
hun diploma-uitreiking. Van zodra deze data vastliggen, geven we dit door in één van
de volgende nieuwsbrieven.
Ik wens jullie alvast fijne paasdagen en de kinderen een ontspannen vakantie toe!
Met vriendelijke groet
Bart Mattheeuws, directie

Activiteitenkalender 3de trimester
Maandag 11 april
Maandag 11 april
Dinsdag 12 april
Donderdag 14 april
Zaterdag 16 april
Maandag 18 april
Maandag 18 april
Dinsdag 19 april
Woensdag 20 april
Maandag 25 april
Donderdag 28 april
Zaterdag 30 april
Dinsdag 3 mei
Woensdag 4 mei
Donderdag 5 mei
Vrijdag 6 mei
Zaterdag 7 mei
Woensdag 11 mei
Maandag 16 mei
Dinsdag 17 mei
Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei
Zaterdag 21 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Zaterdag 28 mei
Zaterdag 28mei
Maandag 30 mei
Dinsdag 31 mei
Dinsdag 31 mei
Woensdag 1 juni
Vrijdag 3 juni
Maandag 6 juni
Maandag 13 juni
Dinsdag 14 juni
Donderdag 16 juni
Zaterdag 18 juni
Maandag 20 juni
Maandag 20 juni
Dinsdag 21 juni
Donderdag 30 juni

We starten laatste trimester
NM Crea bovenbouw
VM 5L en 6L trekken naar De Stroming (theater)
VM 4L, 5L en 6L gaan naar De Bijloke (muziekvoorstelling)
17u Instapviering 1L
6L trekt naar Gent voor bezoek aan Kina
NM: Jip en Janneke en Jodokus naar De Stroming (theater)
Inentingen voor 1L en 5L door medisch team CLB
NM: Netbaltoernooi SVS voro 5L en 6L in Zomergem
Start sportweek 6L
VM Medisch onderzoek kleuters geboren in 2012
17u Eerste communieviering
Eerste zwembeurt kleuters (Jip en Janneke en Jodokus)
Rapport 4
OLHHemelvaart: gen school
Brugdag: geen school.
17u Vormselviering
NM atletieknamiddag SVS voor 3L t.e.m. 6L in Zomergem
Pinkstermaandag: geen school
Tweede zwembeurt kleuters (Jip en Janneke en Jodokus)
Sportvoormiddag Jip en Janneke
Sportvoormiddag Jip en Janneke
17u Dankviering + receptie
NM grootouderfeest kleuterafdeling
13.30u Eerste opvoering musical
14.00u Tweede opvoering musical
16.00u Derde opvoering musical
3L en 4 trekken op zeeklas naar Oostende
3L en 4L op zeeklas in Oostende (dag 2)
Derde zwembeurt kleuters (Jip en Janneke en Jodokus)
3L en 4L op zeeklas in Oostende (dag 3 en terugkeer)
Fietsexamen 6L
Lokale verlofdag: geen school
NM: Crea Onderbouw
Vierde zwembeurt kleuters (Jip en Janneke en Jodokus)
Schoolreis Jip en Janneke en Jodokus naar Pairi Daiza
België – Zweden op groot scherm in zaal De Priem
Schoolreis 1L en 2L naar Nederland
Sportvoormiddag Jodokus
Sportnamiddag Jodokus
12u Einde schooljaar
13.30u – 15.00u Oudercontact

