
Zomergem-Beke, dinsdag 2 mei 2017 

 

 

 

Afwezigheid Caroline, secretariaatsmedewerker 
Gezondheidszorg en smaakklas 
Rapport 
Klusjesmoment vrijdag 12 mei 
Sneukeltoer zaterdag 3 juni 
Zwemmen voor Jodokus 
Schoolreizen 
 
Beste ouders 

Ondertussen is het laatste trimester zijn derde week ingegaan. Tijd voor een kleine update.  

Caroline, onze secretariaatsmedewerker, heeft een zware hersenschudding gehad tijdens de 
paasvakantie. Zij is nog steeds aan het herstellen en zal pas terugkeren vanaf volgende week 
maandag. Vandaar dat jullie nog geen factuur gekregen hebben van de maand maart. Zowel de 
factuur van maart als april mag je in de loop van volgende week verwachten. Vandaar ook dat het 
ook soms wat langer duurt vooraleer de telefoon wordt opgenomen. Deze rinkelt eerst 3 keer op het 
secretariaat en dan pas begint hij over te gaan in mijn bureel of bij juf Mieke, de zorgjuf. Heb dus 
even geduld als je ons wenst te bereiken. 

Zoals reeds meegedeeld heeft onze school de smaakklas 2017 in Vlaanderen gewonnen. Morgen 
vertrekken 5de en 6de leerjaar op 3-daagse waarbij ze bedrijven bezoeken, zelf aan de kookpot staan 
voor gezonde maaltijden en inzicht krijgen in ondernemen, korte voedselketen, … In het kader van 
ons eigen gezondheidsbeleid wil ik toch nog even meegeven dat chocolade voor ons snoep is en niet 
is toegestaan op school (met uitzondering van een paaseitje met Pasen). Leerkrachten maakten me 
er ook attent op dat er bij sommige kinderen weinig variatie is wat betreft boterhambeleg: choco, 
choco en choco. Choco is natuurlijk wel eens lekker … maar elke dag enkel choco is toch niet zo 
gezond! Een beetje gezonde variatie kan dus geen kwaad! 

Vrijdag 12 mei mogen de kinderen van de lagere afdeling hun rapport verwachten. 

Vrijdag 12 mei van 15.00 tot 18.00 uur zijn helpende handen welkom op ons klusjesmoment. We 
gaan de borders aanplanten, worteldoeken aanbrengen en boomschors aanbrengen. Wie vrij is, is 
welkom. We kijken ook of we de zitbankjes op de kleuterspeelplaats kunnen herstellen/verstevigen 
en wie nog een beetje cement over heeft thuis: er zijn enkele plintjes losgekomen in een klas. Graag 
een seintje als je vrij bent om te komen helpen! Vele handen maken licht werk! 

Noteer alvast zaterdag 3 juni! Dan zorgt ons oudercomité voor een gezinsvriendelijke sneukeltoer. 
Info en inschrijvingsformulier volgt volgende week. 

De Jodokusklas is toe aan zijn zwembeurten om zich al een beetje voor te bereiden op de echte 
zwemlessen in het eerste leerjaar. We starten nu donderdagnamiddag en dan op 18 mei, 1 juni en 15 
juni, telkens in de namiddag.  

Binnenkort zijn er ook nog enkele schoolreizen die gepland staan. Je ontvangt daarvoor een aparte 
brief met info. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, directie 


