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Beste ouders 
 

Op vrijdag 20 december om 11.15 uur gaat een kerstevocatie door met de kinderen in onze 
parochiekerk. Ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom. Op zondagnamiddag 22 december 
blijven we in de kerstsfeer met de 2de Kersthappening die in ons dorp doorgaat van 14.30 uur tot 
20 uur in en rond de kerk, de bibliotheek en de zaal van Beke. Op dinsdagavond 24 december 
gaat dan de kerstviering door om 17.00 uur. U bent van harte welkom. 
 

De kerstperiode is de ideale tijd om even stil te staan bij het thema “verdraagzaamheid”. We 
merken de laatste tijd dat er sommige kinderen moeite hebben met respectvol omgaan met 
elkaar (scheldwoorden, negatief gedrag). Vorige week is er dan ook op de personeelsvergadering 
beslist om toch wat strenger op te treden tegen kinderen die zich niet “netjes” gedragen. Wie 
zich niet gedraagt, krijgt een “time-out”, dit betekent dat dit kind eventjes of voor een langere 
tijd niet mag meespelen met de anderen om even na te denken over zijn/haar daden. We hopen 
dat dit van voorbijgaande aard is en dat dit misschien ook wel ligt aan de vermoeidheid die 
iedereen wel wat parten speelt op het einde van een lange eerste trimester. Na nieuwjaar gaan 
we alvast met vernieuwde goede voornemens van start. Misschien kunnen jullie als ouder hier ook 
even aandacht voor hebben. 
 

Om de Beekse bib wat nieuw leven in te blazen is een werkgroep in het leven geroepen: BBF of de 
Beeks Bib Fans. Kom vrijblijvend  kennismaken met de collectie in de bib op de kersthappening op 
22 december. Vanaf januari 2014 zal de bibliotheek niet alleen open zijn op woensdag van 13.30 
uur tot 15.30 uur maar ook op de eerste zondag van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur. Er zal 
dan telkens een activiteit worden georganiseerd. We kunnen jullie alvast heel trots de twee 
eerste activiteiten aankondigen: 
- Op zondag 5 januari is iedereen welkom voor een nieuwjaarsdrink. 
- Op zondag 2 februari: Kinderen spelen gezelschapsspelletjes.  
 

Na de kerstvakantie gaan we elke donderdag met de bus zwemmen met de lagere afdeling. ‘s 
Morgens sluit de 3de kleuterklas aan. Hiervoor zijn we nog op zoek naar 2 ouders om te voeren en 
te begeleiden. 
 

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 en spetterend 2014 
toe. 
 

Met vriendelijke groet 
 

Bart Mattheeuws, directie 



Activiteitenkalender januari, februari en maart 2014 
 
Dinsdag 14 januari  19u30: Zorgavond voor ouders 3de kleuterklas 
Vrijdag 17 januari  13u15: Creanamiddag 
Dinsdag 21 januari  Workshops “Fladdermuis” 4L, 5L en 6L 
Donderdag 23 januari Voorstelling “Fladdermuis” 4L, 5L en 6L in Bijloke 
Vrijdag 24 januari  Voorstelling “Girls” in Brugge 
Zaterdag 25 januari 17u00: Instapviering 1L 
Dinsdag 28 januari  6L bezoekt Middenschool Zomergem 
Woensdag 29 januari NM: SVS Zwemmeeting in Zomergem voor 3L tot 6L 
    20u00: Vergadering oudercomité 
Donderdag 30 januari  Gedichtendag 
Maandag 3 februari Start sportweek 2L 
Donderdag 6 februari 15u10: Oudercontacten + inschrijven broers en zusjes 
Vrijdag 7 februari  6L bezoekt Cozmix in Brugge 
Zaterdag 8 februari 19u30 Quiz oudercomité 
Maandag 10 februari 13u15: 1ste graad trekt naar de Herbakker 
Woensdag 12 februari Conferentie – Geen school 
Vrijdag 15 februari 13u15: Creanamiddag 
Maandag 17 februari Start sportweek 3L 
 Start kijkweek in 3de kleuterklas 
Woensdag 19 februari NM: SVS Tussen 4 vuren in Waarschoot voor 2de graad 
Donderdag 20 februari VM: Medisch onderzoek 2de kleuterklas (Groep A) 
Maandag 24 februari Start verdraagzame week 
Dinsdag 25 februari NM: grootouderfeest 1ste en 2de leerjaar 
Woensdag 26 februari Vertelvoormiddag 
Donderdag 27 februari VM: Medisch onderzoek 2de kleuterklas (Groep B) 
Maandag 3 maart Start krokusvakantie 
Maandag 10 maart Start sportweek 4L 
Dinsdag 11 maart 20u00: Vergadering Oudercomité 
Vrijdag 14 maart 08u45: Opendeurdag – inschrijvingsdag 
 13u15: Creanamiddag 
Maandag 17 maart Start sportweek 1L 
Woensdag 19 maart NM: SVS Netbal in Zomergem voor 3de graad 
Maandag 24 maart Start sportweek 5L 
Donderdag 27 maart 13u30: Activiteit in de bib voor 5L en 6L 
Zaterdag 29 maart 17u00: Kruisjesviering 6L 
Woensdag 2 april 08u20: 4L, 5L en 6L op tocht met de milieuboot 
Donderdag 3 april 07u30: Ontbijtzwemmen 
 12u00: Sobere maaltijd 
Vrijdag 4 april Rapport 
 11u20: Verzoeningsviering 
Maandag 7 april Begin paasvakantie 
 
 


