
   Zomergem-Beke, maandag 18 november 2013 
 
Europees project 
Conferentie 
Kerstboeken en nieuwjaarsbrieven 
Schoolfoto’s 
 
Beste ouders 
 
Vorige week kwamen we voor het eerst met de partnerscholen van het Europese project 
samen in Murcia (Spanje). We werden er heel hartelijk ontvangen op de school en kregen 
een rondleiding door de jongens en meisjes van het 6de leerjaar in het Engels!  We 
hebben er heel wat overlegd en de komende weken starten we dan ook met onze eerste 
activiteiten. Deze week nog organiseren we een markt waarop we de 4 partnerscholen 
leren kennen. De oudere kinderen krijgen dan ook een uitgebreider voorstelling in de 
klas zelf en op dinsdag 3 december hebben we onze eerste overkoepelende Comeniusdag 
die in het teken staat van techniek. We krijgen voor die dag binnenkort nog een 
uitdaging van de kinderen van Finland. We maken die dag ook zeker onze mascotte 
“Harry, de vogelverschrik”. De tuinman (meester Bart) en de vogelschrik (meester 
Gerwin) vertellen binnenkort meer aan de kinderen! 
Ik wil nog even herhalen dat er komende woensdag 20 november geen school is. Alle 
leerkrachten van onze scholengemeenschap worden verwacht op een lezing van Lut Celie. 
Bekinop, de kinderopvang, is de hele dag open. 
Nog enkele weken en we schrijven onze nieuwjaarsbrieven! Sommige maken de leerlingen 
zelf, andere worden geschreven op de klassieke wijze. Kan je op onderstaand strookje 
het aantal nieuwjaarsbrieven noteren en aangeven voor wie ze bedoeld zijn? Wie een 
kerstboek wenst, kan dit ook aanduiden. Graag strookje tegen aanstaande vrijdag terug. 
Begin volgende week mogen jullie de schoolfoto’s verwachten. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, directie 
 

 Mijn kind  ……………………………………………………………………………uit ……………………………… klas bestelt: 
 

 O het kerstboek van Averbode (€ 5,50 euro)  
 O het kerstboek met educatieve uitgave (extra boekje of DVD) (€ 11 of € 12,50)  
 O ………… nieuwjaarsbrieven aan € 0,75 euro 
 

Deze bedragen komen op de schoolrekening. 
De nieuwjaarsbrieven zijn voor: …………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Handtekening 


