
Zomergem-Beke, maandag 16 juni 2014 
 
Laatste schoolweken 
Leerkrachtenkorps volgend schooljaar 
Verlofdagen en vakanties volgend schooljaar 
Project: Groeien en bloeien – Stand van zaken & Gezocht: papa’s voor sloop 
 

Beste ouders 
 

Ik geef alvast nog eens mee hoe het einde van het schooljaar er uit ziet: 
- Maandag 16 juni om 19.30 uur: infoavond kleuterafdeling (in zaal) 
- Dinsdag 17 juni: vanaf 17 uur: België – Algerije op groot scherm (in zaal–gratis inkom) 
- Dinsdag 24 juni: schoolreis 1ste graad 
- Dinsdag 24 juni om 19.30 uur: afscheid van het 6de leerjaar 
- Donderdag 26 juni om 13.15 uur: vrij podium voor de kinderen 
- Donderdag 26 juni van 15.30 – 18.00 uur: Oudercontact 
- Vrijdag 27 juni om 11.20 uur afscheidsviering in de kerk, 12.00 uur einde schooljaar, 

van 13.30 – 15.00 uur: oudercontact 
 

In tegenstelling tot vorige jaren zijn er tegen september toch een aantal wijzigingen binnen het 
leerkrachtenteam. We nemen afscheid van meester Gerwin en juf Fien. In de loop van volgend 
schooljaar nemen we ook afscheid van juf Hilde die op pensioen gaat. Meester Gerwin gaat terug 
naar zijn oorspronkelijke school waar hij voltijds beleidsondersteuner wordt. Juf Fien duikt 
terug in de boeken om een bachelor te halen in “creatieve therapie”. We verwelkomen alvast juf 
Kaat Mouton in het derde leerjaar. Zij stond dit schooljaar ook al af en toe op onze school in het 
vierde leerjaar. In de kleuterafdeling mogen we juf Ina Bijn verwelkomen. Hieronder vinden jullie 
een overzicht wie welke taak op zich zal nemen volgend schooljaar: 
   

Julesklas (peuter + 1ste kleuter)  juf Ulrica Danneels 
Marieklas (peuter + 1ste kleuter)  juf Evelien Cornelis 
Jip en Jannekesklas  (2de + 3de kleuter) juf juf Ann François en juf Ina Bijn 
Jodokusklas   (2de + 3de kleuter)  juf Petra De Brouwer 
1ste leerjaar    juf Eline Debackere  
2de leerjaar    juf Ellen Van Huffel + juf Nita Boute (dond.) 
3de leerjaar    juf Kaat Mouton 
4de leerjaar    juf Nele Moenaert 
5de leerjaar    juf Gonda Lootens  
6de leerjaar    meester Kristof De Kerpel 
 

Juf Mieke De Dobbelaere en juf Nita Boute verzorgen terug de zorg op school en juf Nadine 
Martens, onze kinderverzorgster, springt bij in de Jules- en de Marieklas. Juf Hilde De Baets 
zal met haar ervaring voor ondersteuning zorgen bij de 2 klasgroepen oudste kleuters. Juf Els 
Piers en juf Mieke Van de Velde verzorgen de bewegingslessen, meester Danny Lataire zorgt 
voor de computerlessen.  
 

Even een tussenstand van ons bouwproject “Groeien en bloeien”. Momenteel hebben we al 
sponsors tot een bedrag dat nu de 40.000 euro overschrijdt! Ik wil alvast alle gulle sponsors 
bedanken! We hopen dat we nog eens zo’n bedrag kunnen binnenhalen. Aarzel dus niet om jullie 
strookjes binnen te brengen of reclame te maken bij vrienden en familie! 
Ook nog een oproep aan alle papa’s: op zaterdag 28 juni gaan we zelf een stukje van de zaal 
strippen (om nog eens 10.000 euro afbraakwerken uit te sparen). Geen gevaarlijke dingen: alles 
binnenin wat los kan, verwijderen we. We starten om 8 uur. We zorgen voor broodjes en 
verfrissende drankjes! Om een beetje zicht te krijgen over hoeveel papa’s we kunnen beschikken 
graag onderstaand strookje invullen! We contacteren jullie later om te kijken wie welk materiaal 
ter beschikking heeft. De mama’s nodigen we volgend schooljaar uit om te komen schilderen! 



Verlofdagen en vakanties volgend schooljaar: 
 Woensdag 17 september 2014  Conferentie voor de leerkrachten 

Maandag 29 september 2014  Lokale verlofdag  
Herfstvakantie van maandag 27 oktober2014 t.e.m. zondag 2 november 2014 
Maandag 10 november 2014  Lokale verlofdag 
Dinsdag 11 november 2014  Wapenstilstand 
Woensdag 19 november 2014  Conferentie voor leerkrachten 
Kerstvakantie van maandag 22 december 2014 t.e.m. zondag 4 januari 2015 
Krokusvakantie van maandag 16 februari 2015 t.e.m. zondag 22 februari 2015 

 Woensdag 13 maart 2015  Conferentie voor de leerkrachten 
 Paasvakantie van maandag 6 april t.e.m. zondag 19 april 2015 

Vrijdag 1 mei 2015   Feest van de Arbeid 
Donderdag 14 mei 2015   Hemelvaartsdag 
Vrijdag 15 mei 2015   Brugdag 
Maandag 25 mei 2015   Pinkstermaandag 

  
Communies: 
 Eerste Communie   Zaterdag 9 mei 2015 
 Plechtige Communie   Zaterdag 16 mei 2015 
 
Rond 15 augustus mag u de eerste nieuwsbrief voor schooljaar 2014-2015 verwachten.  
 
Op donderdag 27 augustus kunnen de kleuters alvast eens komen kennismaken met hun juf en 
binnenkijken in hun klasje tussen 17 en 19 uur. 
 
Ik wens iedereen alvast een zonnige en deugddoende vakantie en ik hoop iedereen terug te zien 
op maandag 1 september op ons ontbijt. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, directie 
 
 
De papa van ………………………………………… uit klas …… wil gerust een handje komen toesteken met het 
strippen van de zaal op zaterdag 28 juni. Ik kan komen van: 
 

O 8 tot 12 uur 
O 13 tot 17 uur 
O de hele dag 

 
Voor het oudercontact van mijn zoon/dochter ………………………………………………………… ben ik vrij op 
volgende momenten:  
 

- Op donderdag 26 juni: 
 O tussen 15 en 16 uur  O tussen 16 en 17 uur  O tussen 17 en 18 uur 

- Op vrijdag 27 juni: 
 O tussen 13 en 14 uur  O tussen 14 en 15 uur 
  
Handtekening 


