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Beste ouders 
 
We zijn blij om enkele nieuwe kinderen te verwelkomen op onze school. In de Julesklas 
starten Siemen en Silke en in het derde leerjaar start Caroline die vorige week in Beke 
is komen wonen. We hopen dat ze zich snel thuis voelen in hun klas en op onze school! 
Zoals jullie waarschijnlijk vernomen hebben via de krant, is er inderdaad tijdens het 
eerste weekend van de herfstvakantie ingebroken in de zaal, in Bekinop en in de school. 
We proberen de schade zo vlug mogelijk te herstellen en de ontvreemde goederen te 
vervangen. In de klas gaan we weinig aandacht besteden aan het gebeuren. We willen de 
kinderen geen onnodige angst bezorgen. Misschien is het best om er thuis ook niet te 
veel aandacht aan te besteden. 
Volgende week dinsdag 12 november vertrekken juf Eline, meester Gerwin en ikzelf voor 
5 dagen naar Murcia in Spanje voor onze eerste bijeenkomst van ons Europees project. 
Met een vertegenwoordiging van alle partners geven we de eerste activiteiten vorm, 
leren we elkaar een beetje kennen en maken we de nodige afspraken. Juf Eline heeft 
net een laatste jaarstudente in de klas en juf Mieke, de zorgjuf komt ook een handje 
toesteken in het eerste leerjaar waardoor de lessen verzekerd zijn!  
Ondertussen ben ik een nieuwe website voor het Europees project vorm aan het geven. 
De website zal natuurlijk groeien in de loop van het project en je kan er altijd terecht 
voor meer info. Ook voor de kinderen zorgen we voor een aparte pagina waar ze tips en 
spelletjes zullen vinden in verband met “talenten” en “tuinieren”. Je kan alvast een kijkje 
nemen op: www.scarecrowletitgrow.eu. 
Ik wil nog even 2 activiteiten in de spotlight zetten: 

- Morgenavond, om 19.30 uur is er infoavond voor de leerlingen en ouders van het 
6de leerjaar i.v.m. studieoriëntering in de refter. 

- Woensdag is er om 8.30 uur onze eerste koffiebabbel voor de ouders van het 
eerste leerjaar. Juf Eline geeft een beetje uitleg bij het reken- en leesproces 
van de kinderen en is er kans tot vragen stellen. 

 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, directie 


