
                                                    Lievegem-Beke, vrijdag 23 september 2022 
 
Erasmusbezoek 27/09 – 30/09 
Afsluiting Play Children Play – Speelfeest 
Dag van de sportclub 28/09 – initiatie karate 3-4-5-6 
Fluohesjes 
Pedagogische studiedag vrijdag 7 oktober – GEEN school! 
Lokale verlofdag maandag 10 oktober – GEEN school! 

 
 
Erasmusbezoek 27/09 – 30/09 
 
Dinsdagmorgen is het zover. We werwelkomen de 10 Erasmuspartners uit Spanje, Finland en 
Kroatië met een welkomstdans ‘bewegen is gezond’, een bewegingsdans en een welkomstlied in 4 
talen. Wat staat er nog op het programma gedurende de week? 

- De derde graad geeft een rondleiding door de school in hun beste Engels. 
- De partners bezoeken onze klassen om onze onderwijsaanpak te observeren. 
- Op donderdagvoormiddag geven de partners zelf les in het Engels over hun school, hun land 

en cultuur (lager). 
- Op donderdagnamiddag spelen ze met ons allen samen op het speelfeest (zie verder). 
- Vrijdag gaan ze mee naar het bos met de kleuters van 2K en 3K. 

Het belooft dus een toffe week te worden voor iedereen. 
 
Afsluiting PLAY CHILDREN PLAY – Speelfeest 
 
Met het Erasmusbezoek in Beke komt een eind aan ons Europees project PLAY CHILDREN PLAY. 
Uitzonderlijk (door corona) heeft het nu 3 jaar geduurd.  
Daardoor duikelen we rechtstreeks in een ander Europees project dat uitgaat vanuit onze 
scholengemeenschap Kaprijke- Lievegem. Dit is enkel voor de leerkrachten of directies. Dit jaar gaat 
het rond het professionaliseren van onze teams in het digitaliseren. 
Van maandag 3/10 t.e.m. vrij 7/10 neemt Juf Gonda - samen met 13 andere deelnemers van onze 
scholengemeenschap - deel aan de cursus ‘New Ways to teach STEM and ICT for young Children’ in 
Praag. In maart neemt Juf Ellen deel en in mei is het de beurt aan Juf Tini.  

 

 
 

 
.  
 
 

 
Kom je ook meepelen op donderdagnamiddag 29/09 van 13.30 
uur tot 15 uur? Zeker welkom! 
 
Om 15 uur is er taart, koffie, water, fruitsap voor een klein prijsje 
voorzien in de refter. Kinderen mogen enkel onder begeleiding 
mee naar deze cafetaria! (Nog) niet ingeschreven? Geen 
probleem, kom maar af. 
 
Er is GEEN STUDIE die namiddag. De kinderen die nog eventjes 
moeten blijven, spelen dus buiten onder toezicht!   
 
OPROEP: we zijn nog op zoek naar een paar enthousiaste bakkers 
van een taartje – dessertje voor die dag. Graag een mailtje naar 
tini.onderbeke@schoolbeke.be als dat voor jou lukt (of 
antwoordstrookje GIMME nog invullen). 
 
Je mag die ochtend je taart naar de keuken in de zaal brengen. 
 

mailto:tini.onderbeke@schoolbeke.be


Dag van de sportclub 28/09 – initiatie karate 3-4-5-6 
 
Komende woensdag 28/09 mogen alle kinderen die een sport 
beoefenen hun sportoutfit aantrekken. 
Tijdens de sportles die week zal er ook een initiatieles Karate zijn 
voor 3L-4L-5L-6L. 
 
 

Fluohesjes 
 

Heel wat kinderen doen het VOORTREFFELIJK, we vinden het fijn dat de 
fluohesjes super goed gedragen worden. De gratis fluohesjes van de 
gemeente Lievegem voor de stipjesklas – het 1ste leerjaar – het 4de leerjaar 
zijn echter NOG NIET toegekomen. Het zal pas ten vroegste midden 
oktober zijn. Eens we die kunnen uitdelen, organiseren we een 
uitdeelmoment voor de nieuwe leerlingen ook (die haddden nog geen 
kans om een gratis fluohesje te krijgen).  
Ondertussen wie er al/nog eentje heeft… doe zo goed verder allemaal! 
 

 
Pedagogische studiedag vrijdag 7 oktober – GEEN school! 
Lokale verlofdag maandag 10 oktober – GEEN school! 
 
Op beide dagen is er geen school en is Bekinop NIET open. De kinderen kunnen wel naar de Vlinder 
gaan die dagen (inschrijven via ouderportaal) of naar een ander opvanginitiatief in Lievegem. 
 
 
Save the date – oudercomité 
 
Op vrijdag 21 oktober: Halloween  
Op  vrijdag 28 oktober: Koffiebar 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
Juf Gonda en schoolteam Beke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 



 
 


