
   Zomergem-Beke, maandag 26 juni 2017 
 

Organisatie volgend schooljaar (deel 2) 
Activiteiten laatste week 
 

Beste ouders 
 

In de vorige nieuwsbrief deelde ik reeds de klasverdeling mee voor volgend schooljaar. 
Maar er is natuurlijk nog meer nieuws! 
Na 17 jaar op Beke school namen we donderdag met de kinderen afscheid van juf Mieke, 
de turnjuf van de lagere afdeling. Zij mag op pensioen! We willen haar van harte danken 
voor haar jarenlange inzet op onze school en wensen haar nog vele sportieve jaren op de 
fiets en op het tennisveld!  
Zij wordt vanaf september vervangen door juf Charlotte Kerckhof. Juf Charlotte zal 
trouwens zorgen voor een primeur (niet alleen op onze school maar in de wijde omtrek!): 
zij zal elke week één van de twee turnlessen in het Frans geven aan elke klas in het 
lager. Tijdens de instructie toont de juf sowieso alles goed voor en daarom is de turnles 
de ideale les om vlug Franse woordenschat en uitspraak op te pikken. Spannend he! 
Ook voor de kleuterklassen krijgen we een nieuwe turnjuf: juf Sara Dauwe. Zij zal op 
dinsdag en woensdagvoormiddag zorgen voor de sportieve en motorische uitdagingen 
voor onze kleuters. 
 

Nog even oplijsten wat er deze week op het programma staat: 
Dinsdag:   -Vrij oudercontact van 15 tot 17 uur 
   -19.30uur: afscheid van het 6de leerjaar 
Woensdag:  -1ste en 2de leerjaar vertrekken tot vrijdagmiddag op boerderijklassen  
Donderdag:  -Toveren we de school om in een mini-festivalweide! Het 6de leerjaar 

zorgt voor de warme maaltijd voor alle kinderen op school. Je hoeft dus 
geen boterhammen mee te geven. Alle kinderen blijven dus warm eten 
(komt op rekening). In de namiddag is er allerlei animatie en een live 
optreden voorzien! 

Vrijdag:  -Houden we nog even een bezinningsviering met het lager, worden de 
rapporten uitgedeeld en nemen we afscheid van elkaar. 

   -Om 12 uur stipt gaat de bel voor de laatste keer dit schooljaar en 
start de vakantie! 

 

Rond 21 augustus mogen jullie de eerste nieuwsbrief verwachten. Er rest me enkel jullie 
allemaal een ontspannende en deugddoende vakantie te wensen en jullie te danken voor 
het vertrouwen en enthousiasme dit schooljaar. We zien jullie graag terug op vrijdag 1 
september voor het ontbijt op school dat in een nieuw jasje wordt gestoken! 
 

Wie nog vragen of opmerkingen heeft … mijn deur staat altijd open! 
 

Met vriendelijke groet 
 

Bart Mattheeuws, directie 


