
 Nieuwsbrief School Beke   Maandag 19 februari 2018 

Vrijdag 23.02  Koffiestop 
Maandag 05.03 Opendeur en inschrijvingsdag 
Maandag 05.03 Start werken kerkplein en schoolomgeving 
Europees project 
Paasboek 
 

Beste ouders 
 

Op vrijdag is iedereen welkom langs ingang Priemwegel voor onze jaarlijkse koffiestop. 
Koffie of fruitsap is verkrijgbaar tegen vrije bijdrage vanaf 08.00 uur. 
 

Op maandag 5 maart houden we onze jaarlijkse opendeur- en inschrijvingsdag voor kinderen 
die volgend schooljaar starten of geboren zijn in 2016. Ontvangst vanaf 8.45 uur in de klas 
van juf Ulrica en juf Ina. 
 

Diezelfde dag starten de werken aan het kerkplein, Priemwegel en schoolomgeving. 
Volgende week zijn we uitgenodigd op een werfvergadering. Van zodra we meer info 
hebben, brengen we jullie op de hoogte. 
 

In de week van 26 februari trekken we met een delegatie van het personeel (juf Fien, juf Ann 
en juf Ellen) naar Zamora (Spanje) in het kader van ons Europees project. We bezoeken er 6 
plattelandsschooltjes met in totaal 58 kinderen! Dit betekent dat 4 van de 6 scholen maar 1 
klasje hebben waar kinderen van 3 tot 12 jaar samen zitten bij één leerkracht! We zijn 
benieuwd hoe de leerkrachten dat aanpakken! Over differentiatie gesproken! We hopen om 
enkele tips mee te brengen om te gebruiken in onze eigen klaspraktijk! 
 

In de week van 12 maart trekken juf Nele, Mieke Dhoore en ikzelf naar Tallinn (Estland). 
Estland is op een aantal jaren tijd op de PISA-ranglijst (lijst van landen waar beste onderwijs 
wordt gegeven) van plaats 103 naar plaats 5 gestegen. Zij hebben het Fins model voor 80% 
overgenomen en dan overgoten met 20% eigen saus. We krijgen eerst 2 dagen toelichting in 
de universiteit en daarna trekken we 3 dagen rond van school tot school om dit in de praktijk 
te kunnen zien. We zijn benieuwd! 
 

Ondertussen is het ook al tijd om eventueel het paasboek te bestellen. Dit kan via 
onderstaand strookje. Graag ten laatste volgende week maandag afgeven. 
 

Wie graag zijn schoolrekeningen betaalt via domiciliëring, geef een seintje aan het 
secretariaat. Je ontvangt dan de nodige inlichtingen en het correcte formulier. 
  

Met vriendelijke groet 
 

Bart Mattheeuws, directie 

Ik, ………………………………………………………….., ouder van …………………………………………………………… uit klas 
……………………… bestel graag: 
 

O  het gewone paasboek    aan €6,00 
O het paasboek + educatieve uitgave  aan €12,00 
 

Handtekening 


