
  Nieuwsbrief School Beke Dinsdag 17 april 2018 

Zondag 27 mei  Schoolfeest 
Nieuwe bel  = Nieuwe afspraken     
 

Beste ouders 
 

We nodigen jullie graag uit op ons schoolfeest “ZINgDER Festival” van zondag 27 mei. 
Het wordt een spetterende namiddag want we toveren onze school om tot 
festivalweide met optredens op verschillende podia, foodtrucks, animatiestandjes,… 
De festivalweide gaat open om 13.45 uur en de eerste optredens starten om 14 uur. 
We verwachten jullie massaal om samen te genieten, te zingen en te dansen! Het  
optreden sluit af om 19 uur. Breng gerust vrienden en familie mee! De kinderen van 
school Beke mogen gratis de festivalweide betreden! In bijgevoegde flyer, ontworpen 
door de kinderen, vinden jullie alle info! 
 

Onze oude schoolbel is niet meer! Na verschillende stroomonderbrekingen door de 
werken rond de school gaf ze er net voor de paasvakantie de brui aan! Leerkrachten 
gaven toch wel aan dat er te veel belsignalen zijn en vandaar dat we met de nieuwe 
bel de “rustverstoorder” tot een minimum herleid hebben. 
Maar nieuwe bel … nieuwe  of beter her op te frissen afspraken: 
- ’s morgens wachten de kinderen aan het hek tot het belsignaal van 8.15uur. Het is dus niet 
nodig om uw kind vroeg naar school te sturen. Dit is niet veilig en uw kind is ook niet verzekerd 
als er iets gebeurt. Wie vroeger komt, wordt verwacht om naar de opvang Bekinop te gaan. 
- ’s morgens nemen ouders van het lager afscheid aan het hek. Kleuters mogen begeleid 
worden tot aan de kleuterspeelplaats en nemen aan de doorgang afscheid. Het is voor 
leerkrachten van toezicht moeilijk om het overzicht te bewaren als de speelplaats vol loopt 
met ouders en grootouders. 
- om 12.05u en om 15u gaat er maar 1 bel meer. Dit is het signaal voor iedereen om zijn kleuter 
af te halen aan de klas en voor het lager om huiswaarts te keren. Het is dan ook net iets 
veiliger, omdat de leerkrachten die zorgen voor een veilige oversteek op het zebrapad, 
present zijn.  
- we merken dat kinderen graag spulletjes meebrengen naar school maar die hoeven niet 
telkens in de klas gedeponeerd te worden bij aankomst. Die mogen gerust op de rekjes 
geplaatst worden tegen half 9. Enkel voor breekbare spullen en verjaardagstraktaties maken 
we uitzonderingen. 

Alvast bedankt om hier rekening mee te houden en ook de grootouders op de hoogte 
te brengen. 
 

Het derde trimester start zonovergoten! Een duidelijk signaal om er een fantastisch 
laatste trimester van te maken! 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws 


