
  Nieuwsbrief School Beke  Maandag 26 maart 2018 

Donderdag 29 maart  Ontbijtzwemmen voor lager 
    Sobere maaltijd voor kleuter en lager 
Dinsdag 3 april   Speelpleinwerking in de paasvakantie 
Verslag bezoek aan Tallinn (Estland) 
Werken rond de school 
Attesten middagtoezicht 
Activiteitenkalender 3de trimester 
 

Beste ouders 
 

We gaan de laatste week voor de paasvakantie in! Donderdag wordt een intensieve dag.  Alle 
kinderen van het lager worden tegen 7.15u ’s ochtend op school verwacht. Eerst gaan we 
zwemmen, dan een lekker ontbijt in de cafetaria van het zwembad en bij goed weer komen we te 
voet terug naar school. Zo ervaren de kinderen hoe ver de kinderen in Afrika soms moeten gaan 
om een emmer water te halen. 
’s Middags houden we dan voor de hele school een sobere maaltijd. De kinderen krijgen soep met 
boterhammetjes. Het lager brengt een soepkom, een lepel en een keukenhanddoek mee. De 
kleuters krijgen dit van de school. Deze maaltijd komt op de rekening en wordt integraal 
doorgestort naar Broederlijk Delen. 
 

Op dinsdag 3 april (tijdens vakantie) is iedereen welkom voor de speelpleinwerking. Patjoepel start 
om 9 uur, inschrijven kan al vanaf 8.45 uur. 
 

Een weekje terug trokken juf Nele, beleidsmedewerker Mieke en ikzelf naar Talinn in Estland voor 
een studiereis. Estland staat 3de op de wereld PISA-ranglijst. Deze lijst ordent de landen waar het 
beste en meest effectieve onderwijs gegeven wordt. We kregen 2 dagen theorie (uitleg) op de 
universiteit en trokken 3 dagen van school naar school om dan in de praktijk te zien hoe ze dit 
aanpakten. De belangrijkste verschilpunten met ons onderwijs: 
- Tot 16 jaar basisonderwijs voor iedereen gelijk (met de lat hoog voor iedereen) 
- De leerlingen zijn nog veel meer “eigenaar” van hun eigen leerproces 
- De leerlingen krijgen 4 uur Engels per week vanaf 7 jaar! (Kleine talenknobbels bij de vleet!) 
- Men krijgt slechts 22 uur les per week maar na de middag worden workshops aangeboden die 
aansluiten bij de talenten van de kinderen 
-  Leerlingen zijn enorm fier om te werken aan hun ontwikkeling en om dan hun steentje bij te 
dragen aan hun “nieuw” land (sedert 1991 los van Russische overheersing) 
Wat nemen we zelf mee voor volgend schooljaar? 
- We hopen onze kinderen ook wat meer fierheid mee te geven en hen meer eigenaar te maken 
van hun eigen leerproces door gerichte feedback. 
- Nog iets meer inzetten op Engels en Frans 
- Onze naschools aanbod van workshops uitbreiden 
 

Wat de werken betreft: Wees voorzichtig als je je kind afzet! Onze fietsers worden soms over het 
hoofd gezien en een plots opengaand portier is niet evident om te ontwijken! 
 

Vandaag krijgen de kinderen de attesten mee voor het middagtoezicht. Je gebruikt die om je 
belastingsaangifte in te vullen: rubriek kinderopvang code 1384.  
 

Met vriendelijke groet 
 

Bart Mattheeuws 
Directie School Beke 



 
Activiteitenkalender april – mei – juni 2018 
 
Maandag 16-04  VM: 6L naar Huis van Kina 
    NM: 1L, 2L, 3L en 4L naar CC – Dolfje Weerwolfje 
Vrijdag 27-04   VM: 1L en 2L naar MSK in Gent 
Maandag 30-04  Lokale verlofdag (geen school) 
Dinsdag 01-05  Dag van de Arbeid (geen school) 
Woensdag 02-05  3L en 4L vertrekken op zeeklas naar Oostende 
Donderdag 03-05  3L en 4L op zeeklas in Oostende 
Vrijdag 04-05   3L en 4L op zeeklas in Oostende 
Zaterdag 05-05  17u Eerste Communie 
Maandag 07-05  Talentdag Beweegeiland 
Dinsdag 08-05  Zwemmen Jodokus 
Woensdag 09-05  Rapport 4 
Donderdag 10-05  OLHHemelvaart (geen school) 
Vrijdag 11-05   Brugdag (geen school) 
Zaterdag 12-05  17u Vormsel 
Maandag 14-05  Sportvoormiddag Jodokus (groep 1) 
    Medisch schooltoezicht Julesklas (geboren 2014) 
Dinsdag 15-05  Zwemmen Jodokus 
    Sportnamiddag Jodokus (groep 1) 
Donderdag 17-05   Sportvoormiddag Jodokus (groep 2) 
Vrijdag 18-05   Sportvoormiddag Jodokus (groep 2) 
Maandag 21-05  Pinkstermaandag (geen school) 
Zondag 27-05  SCHOOLFEEST 
Dinsdag 29-05  NM: 1L en 2L naar Herbakker 
Woensdag 30-05  Conferentie (geen school) 
Dinsdag 05-06  Oudercontact kleuterafdeling 
Donderdag 07-06  Oudercontact kleuterafdeling 
Maandag 11-06  Start sportweek 2L 
Dinsdag 12-06  Jodokus op schoolreis naar Vlissingen 
    VM: 5L en 6L naar Herbakker 
Dinsdag 19-06  1L en 2L op schoolreis naar Brugge 
Vrijdag 22-06   Jodokus en kikker op schoolreis naar ’t Krekeltje 
Maandag 25-06  19.30u Afscheid 6de leerjaar 
Vrijdag 29-06   12.00u Einde schooljaar 
    Rapport 5 
 
 


