
   Zomergem-Beke, maandag 18 december 2017 

 

Schoolfoto’s 

Activiteitenkalender 2de trimester 

 

Beste ouders 

 

De laatste schoolweek van 2017 start met een superactiviteit voor de lagere 

afdeling: op uitstap naar “The Flame” voor het optreden van de ketnetband en 

Music for life! Een mooie afsluiter van het eerste trimester! 

 

Ondertussen zijn de foto’s aangekomen. We geven ze vandaag mee met de 

kleuters en morgen met het lager! 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de kerstvakantie! Ik wil jullie van harte 

bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat u stelt in onze 

school. Een goed draaiende school is een school waar iedereen (leerlingen, 

leerkrachten en ouders) zich eerst en vooral goed voelt, dit is de belangrijkste 

voorwaarde om tot resultaten en samenwerking te komen. In deze positieve 

sfeer wens ik jullie dan ook een gezellige kerstperiode en een voorspoedig, 

spetterend en vooral gezond 2018 toe. 

 

Hieronder de activiteitenkalender voor de eerste maanden van 2018. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Bart Mattheeuws, directie 

------------------------------------------------------------- 

Activiteitenkalender januari – februari – maart 

 

Maandag 15 januari Zwemmen 

Woensdag 17 januari Vergadering Oudercomité 

Maandag 22 januari Start sportweek 3L 

Dinsdag 23 januari  6L bezoekt Middenschool Zomergem 

Donderdag 25 januari Gedichtendag 

Maandag 29 januari Zwemmen 

Maandag 5 februari Zwemmen 

Zaterdag 7 februari 17.00u: Instapviering 1L 

Dinsdag 6 februari  VM: 5L en 6L naar Herbakker: theatervoorstelling 

    Vanaf 16.00u Oudercontact en inschrijven brusjes 

Donderdag 8 februari Vanaf 15.00u Oudercontact en inschrijven brusjes 



Vrijdag 9 februari  NM: Carnavalfeestje 

Maandag 12 februari Start krokusvakantie 

Maandag 19 februari Zwemmen 

Zaterdag 24 februari QUIZ oudercomité 

Maandag 26 februari Start sportweek 4L 

Dinsdag 27 februari VM: Kikkerklas nr Herbakker voor theatervoorstelling 

Donderdag 1 maart  VM: 5L bezoekt auteur in Bib Zomergem 

Maandag 5 maart  VM: Opendeur- en inschrijvingsdag 

Dinsdag 6 maart  Vertrek bosklas voor 5L en 6L 

Maandag 12 maart  Zwemmen 

Maandag 19 maart  Start sportweek 1L 

Maandag 26 maart  Zwemmen 

Donderdag 29 maart 7.30u: Ontbijtzwemmen voor lager 

Zaterdag 31 maart  Paasontbijt – georganiseerd door oudercomité 

Maandag 2 april  Start paasvakantie 

 


