
   Zomergem-Beke, maandag 24 maart 2014 
 

Fietshersteldag 
Ontbijtzwemmen 
Nieuwe activiteit in de bib van Beke 
Afzetten kleuters 
Activiteitenkalender 3de trimester 
 

Beste ouders 
 

Morgennamiddag, dinsdag 25 maart, is er fietshersteldag. Alle fietsen die 
aanwezig zijn op de school zullen nagekeken worden door enkele leden van de 
Zomergemse Wielertoeristenvereniging: ketting smeren, remmen aanspannen, 
banden oppompen. In april komt dan de politie eens langs om de fietsen te 
controleren. 
 

Op donderdag 3 april gaan we met alle kinderen van de lagere afdeling 
ontbijtzwemmen. Iedereen is stipt om 7.30 uur aanwezig. Met de bus trekken we 
naar Den Boer, waar we na een uurtje waterpret een ontbijt krijgen. Bij goed 
weer komen we te voet terug naar school in het kader van “Walk for Water”. 
 

Op zondag 6 april gaat er al opnieuw een toffe activiteit door in onze bib. Voor 1 
euro kan je komen knutselen en krijg je ook iets lekkers mee naar huis.  Wat er 
zal gemaakt worden, houden we nog even geheim, maar het heeft iets te maken 
met Pasen. Alle kinderen zijn doorlopend welkom tussen 9.30 uur en 11.30 uur.  
 

Na de paasvakantie vragen we aan alle ouders om niet meer op de 
kleuterspeelplaats te blijven “hangen”. De leerkrachten hebben echt geen 
overzicht meer om de veiligheid van alle kinderen te garanderen. Daarom 
voorzien we aan hek Priemwegel en aan doorgang van sanitair blok een 
“zoenzone”: kusje geven, afscheid nemen en de leerkracht van toezicht neemt de 
zorg van jullie kleuter over. Deze beslissing werd genomen in samenspraak met 
de ouders van het oudercomité.  
 

Hieronder vinden jullie ook alvast een overzicht van de belangrijkste activiteiten 
voor het 3de trimester. 
 

Met vriendelijke groet 
 

Bart Mattheeuws, directie 
 
 



Activiteitenkalender 3de trimester 
 
Maandag 7 april   Start paasvakantie 
Maandag 21 april  Paasmaandag: geen school 
Dinsdag 22 april  VM: Medisch onderzoek 2KA geboren in 2009 
    NM: 2de en 3de kleuterklas naar Herbakker 
    20u: Vergadering oudercomité 
Donderdag 24 april VM: Sportdag voor 3K 
Vrijdag 25 april  VM: Sportdag voor 3K 
Zaterdag 26 april  17u: Instapviering 1ste leerjaar 
Maandag 28 april  VM: Sportdag 2KA 
Dinsdag 29 april  NM: Sportdag 2KA 
Woensdag 30 april  NM: SVS Atletiek 
Donderdag 1 mei  Dag van de Arbeid – geen school 
Vrijdag 2 mei  Lokale verlofdag 
Maandag 5 mei  Start sportweek 6L 
Dinsdag 6 mei  Workshops muziek 1L, 2L, 3L 
Woensdag 7 mei  Verwelkoming buitenlandse leerkrachten Comenius 
Maandag 12 mei  Concert in De Bijloke voor 1L, 2L, 3L 
Dinsdag 20 mei  3de en 4de leerjaar vertrekken op zeeklas 
    NM: Sportdag 2KB 
Donderdag 22 mei  VM: Sportdag 2KB 
Zaterdag 24 mei  17u: Eerste Communie + receptie 
Donderdag 29 mei  OLH Hemelvaart – geen school 
Vrijdag 30 mei  Brugdag – geen school 
Zaterdag 31 mei  17u: Vormsel + receptie 
Dinsdag 3 juni  20u: Oudercomité 
Vrijdag 6 juni  Schoolreis kleuters 
Maandag 9 juni  Pinkstermaandag - geen school 
Zaterdag 14 juni  Sneukeltoer georganiseerd door oudercomité 
Dinsdag 24 juni  Schoolreis 1ste en 2de leerjaar 
    19.30u: Afscheid 6de leerjaar 
Donderdag 26 juni  15u: Oudercontact 
Vrijdag 27 juni  12u: Einde schooljaar 
    13.30u: Oudercontact 
 


