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Sint en Piet op bezoek 

Gisteren genoten onze kinderen van het bezoek van Sint en Piet 

op school. Volg zeker de albums en video’s op Gimme want het 

werd een schitterend kinderfeest! Vooral omdat het 

Sintleerlingenpanel alles zelf heeft georganiseerd en er in 

iedere klas heel goed werd samengewerkt om er een 

onvergetelijk feest van te maken. We stuurden foto’s en 

concept door naar de krant, hou ook deze in de gaten…op hoop 

van zege want het mag gezien/gelezen worden. 

Kerstival vrijdag 9 december 

nu vrijdag 9 december zorgt het oudercomité voor een kerstfeest van jewelste voor jong en oud. De 

kinderen kunnen onder begeleiding van een volwassene genieten van allerlei vermakelijkheden, 

springkastelen e.a.  in kerk en op kerkplein van 15 uur tot 19 uur. 

Nadien is er om 21 uur een kerstfeest voor volwassenen in de Zaal De Priem. Iedereen is welkom, ook 

zonder je naam op te geven!  

Schoolfoto’s 
Volgende week gaan er inlogkaarten voor de schoolfoto’s mee naar huis. Alle bestellingen gebeuren dus 
buiten de school om. Kijk goed in de schooltas van je kind zodat die inlogcode niet verloren gaat! De 
infobrief rond de bestellingen wordt op dezelfde dag op GIMME geplaatst. Bekijk de foto’s zeker even 
van jouw kind, wanneer je binnen de 10 dagen inlogt krijg je de klasfoto gratis! Er is verder geen 
aankoopverplichting. 

De aangekochte schoolfoto’s zullen nadien naar het thuisadres gestuurd worden. 

Te laat komen 

De laatste tijd hebben we nogal veel laatkomers. Kunnen we met zijn allen erop letten dat de kinderen 
voor het belteken van halfnegen binnen de schoolterreinen zijn a.u.b.? Rustig en niet-opgejaagd kunnen 
beginnen aan de dag is zeer belangrijk voor kinderen in ontwikkeling.  

Wie er dan toch even per uitzondering niet tijdig geraakt belt aan aan het blauwe hek en meldt dit aan 
het secretariaat.  

 

Opgelet: naar aanleiding van de buitenactiviteiten op het kerkplein zal er vrijdag parkeerverbod zijn 

op het kerkplein van 9 uur tot 19 uur. Gelieve hiermee rekening te houden! 

 



Advent en Kerst op school 

  

We zijn reeds de tweede week van de advent 
ingegaan. We leven dus naar Kerstmis toe met sfeer 
en hoop op licht. In deze periode denken we ook aan 
onze medemens die het moeilijker heeft. 

Onze traditionele koekjesverkoop op de laatste 
vrijdag 23 december staat dit jaar in het teken van de 
organisatie SCHOOL en ZIEK ZIJN.  

Zij begeleiden kinderen die om gezondheidsredenen niet of moeilijk naar school kunnen. In het verleden 
hebben wij al met deze fantastische mensen mogen samenwerken en we zullen de opbrengst van onze 
verkoopactie volledig aan hen schenken dit jaar. Op woensdag 14 december komt de directeur van de 
organisatie onze kinderen hun werking op een kindvriendelijke manier voorstellen. 

 

 

Juf Gonda en Team Beke 

 

 

Iedereen welkom dus om in een toffe kerstsfeer met vuur, muziek en chocomelk de kerstvakantie in te 
luiden op vrijdagmorgen 23 december tussen 8 en 9 uur. Je steunt er tevens een goed doel mee! 

 

 


