
 
Zomergem-Beke, donderdag 15 augustus 2013 

 
Organisatie nieuwe schooljaar 
 
Beste ouders 
 
De vakantie loopt zachtjes op haar einde, een beetje informatie i.v.m. de start van het nieuwe 
schooljaar is dan ook op zijn plaats. Er zijn een aantal verschuivingen door de aanhoudende 
gezondheidsproblemen van juf Geertrui. De klasverdeling ziet er als volgt uit: 
 
 Julesklas  (geb. 2010 - 2011) juf Ulrica Daneels  
 Tweede kleuterklas A  (geb. 2009 - 2010) juf Hilde De Baets en juf Ann François 

Tweede kleuterklas B  (geb. 2009 - 2010) juf Evelien Cornelis   
 Derde kleuterklas  (geb. 2008)  juf Petra De Brouwer 
 
 Eerste leerjaar juf Eline Debackere 

Tweede leerjaar  juf Ellen Van Huffel (juf Nita Boute op donderdag) 
 Derde leerjaar  juf Fien Van Damme 

Vierde leerjaar juf Nele Moenaert 
Vijfde leerjaar  juf Gonda Lootens  
Zesde leerjaar  meester Kristof De Kerpel   

 
En: Zorgcoördinatie: juf Mieke De Dobbelaere (alle dagen behalve op vrijdag) 

Ambulante juf:  juf Nita Boute (deeltijds) 
Turnen kleuter: juf Els Piers (maandag en woensdag)  
Turnen lager:  juf Mieke Van De Velde (dinsdag, donderdag en vrijdag) 
ICT:   meester Danny Lataire (maandag) 
Kinderverzorgster: juf Nadine Martens (maandagnm, dinsdagvm en donderdagnm) 
Beleidsmedewerker:  meester Gerwin De Decker (halftijds) 
 

In de loop van de vakantie is heel wat gebeurd op school:  
- de nieuwe zolderklas voor het 6de leerjaar is bijna klaar dankzij vele vrijwillige handen! Ik 

bedank deze vrijwilligers voor hun vele inspanningen! Zonder hen zou dit nooit 
gerealiseerd kunnen worden. We proberen de zolderklas klaar te krijgen tegen het begin 
van het schooljaar! 

- we zijn 20 laptops rijker geworden: een gift van VDAB Brussel. 
- een nieuw Europees avontuur werd goedgekeurd: “Scarecrow let it grow: our garden of 

talents”. We werken dus 2 jaar verder aan talenten maar dit samen met scholen uit 
Spanje, Frankrijk, Finland, Engeland en waarschijnlijk ook Cyprus. 

 
Op donderdag 29 augustus stellen de kleuterleidsters en juf Eline van het eerste leerjaar hun 
lokaal open om even te komen kennismaken van 17.30 uur tot 18.30 uur. Ook de jongens en 
meisjes van het zesde leerjaar mogen een kijkje nemen bij meester Kristof in hun nieuwe lokaal! 
 
Net als de vorige schooljaren zullen wij de eerste schooldag maandag 2 september, starten met 
ontbijt op school. Kinderen en ouders zijn welkom vanaf 8.00u en krijgen koffiekoeken met 
chocolademelk, fruitsap of koffie. Nieuw dit schooljaar is een kleine ceremonie waarbij juf Petra 
haar derde kleuterklas van vorig schooljaar overdraagt aan juf Eline. 
 



Donderdagavond 5 september organiseren wij de infoavond waarop alle ouders uitgenodigd 
worden. Iedereen krijgt de nodige informatie over de organisatie van de klas waarin je kind dat 
jaar les zal volgen. We verwachten jullie om 19.30 uur. Houd alvast die avond vrij. Een uitnodiging 
volgt nog op 2 september. 
 
Op dinsdag 10 september gaat de eerste vergadering van het oudercomité door: ouders die 
geïnteresseerd zijn om aan te sluiten bij het oudercomité zijn om 20.00 uur van harte welkom! 
Op het programma staat de organisatie van een halloweenavond voor het hele gezin en overlopen 
we het jaarprogramma. 
 
Vrijdag 27 september mag je ook al vrijhouden want dan gaat onze spaghettiavond door. 
 
Wie op maandag 2 september warm wenst te blijven eten, dient wel te verwittigen. Dit kan tot 
vrijdagmiddag 30 augustus. 
 
Dit schooljaar starten we met de bouw van de nieuwe turnzaal en refter. Daarom dringen er 
zich de komende 2 schooljaren enkele wijzigingen op. De belangrijkste wijzigingen: 

- Kinderen worden gratis opgevangen op school tussen 15 en 15u30 op maandag en dinsdag 
en van 15 tot 15u55 op donderdag. Aansluitend gaan ze naar de gemeentelijke 
kinderopvang Bekinop. 

- Op woensdag en vrijdag gaan de kinderen direct aansluitend na school naar Bekinop. 
- Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen van het lager studie volgen van 15u15 

tot 16u00. We vragen hiervoor een bijdrage van 1 euro. 
- Info i.v.m. andere naschoolse activiteiten mag je verwachten in de volgende nieuwsbrief. 
 

Verder wens ik iedereen nog enkele prettige vakantiedagen en ik verwacht jullie op 
donderdagnamiddag 29 augustus en zeker op maandagmorgen 2 september. Tot dan!  
 
Indien er vragen of bemerkingen zijn: ik ben iedere voormiddag van 9.00 tot 12.00u bereikbaar 
op school. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws 
Directeur 
 
 
Enkele belangrijke data in september en oktober: 
 
Maandag 2 september  Ontbijt op school om 8.00 uur 
Donderdag 5 september 19.30 uur: infoavond 
Dinsdag 10 september  20.00 uur: vergadering oudercomité 
Vrijdag 13 september  Creanamiddag 
Woensdag 18 september  Conferentie: geen school 
Vrijdag 27 september  Spaghettiavond 
Maandag 30 september Lokale verlofdag 
Dinsdag 1 oktober:  5de en 6de leerjaar vertrekken op bosklas 
Vrijdag 11 oktober  Creanamiddag 
Dinsdag 22 oktober  Schoolfotograaf 
Donderdag 24 oktober  Oudercontact 
Vrijdag 25 oktober  Eerste rapport 
    Halloweenavond 
Maandag 28 oktober  Start herfstvakantie 
 
 


