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Bedankt oudercomité 
 
Eerst en vooral willen we het oudercomité hartelijk bedanken voor het organiseren van het KERSTIVAL 
voor jong en oud(er). De kinderen mochten genieten van springkastelen, karaoke, fotoschoot met Huggy 
Wuggy en fluo tattoos. De lekkere pannenkoeken, hotdogs en warme chocomelk vielen ook in de smaak. 
’s Avonds was het de beurt aan de ouders om de beentjes te strekken op de toffe muziek van DJ Crook. 
Bedankt aan alle sponsors én aan het organiserend comité. Het was ontmoeting met de school – en 
buurtgemeenschap ten top! 

   
 
Koekjesverkoop 
 
Zoals reeds aangekondigd staat onze traditionele koekjesverkoop op de laatste vrijdag 23 december 
voor de kerstvakantie dit jaar in het teken van de organisatie SCHOOL en ZIEK ZIJN.  

De prijzen zijn: 

1 zakje koekjes = 3 euro   
2 zakjes koekjes = 5 euro   
Koffie of chocomelk: 1 euro  
 
De volwassenen kopen aan. 
De kleutertjes hebben zeker GEEN geld bij! 
 
De kinderen van het lager - die NIET onder begeleiding zijn van een volwassene - kunnen eventueel een 
centje meebrengen om iets te kopen, maar dan in een omslag met naam erop! Dit is op eigen risico van 
verlies.  



 

 
 
Kerstactiviteit met de kinderen 
 

Woensdagvoormiddag 21 december hebben de kinderen een 
bezinnend moment ‘Godly Play’ rond de 
kerstfiguren/kerstverhaal in de refter van de school. In groepen 
van telkens twee klassen nemen ze daar aan deel. Om halftwaalf 
sluiten we af met SAMEN KERSTLIEDJES zingen in een ingetogen 
kerstsfeer. 
 
 
 

 
 
Warme maaltijden na kerstvakantie 
 
We hebben in team besloten om na de kerstvakantie geen gefrituurde gerechten meer aan te bieden in 
onze school. We hebben daar verschillende redenen voor o.a. van organisatorische aard (bijvoorbeeld te 
veel kinderen op korte tijd van frietjes bedienen is onmogelijk geworden). Veel naburige scholen zijn er 
ook al van af gestapt of deden het gewoon nooit. We willen vooral ook het gezondheidssignaal geven 
dat gefrituurde gerechten wel eens kunnen, maar zeker geen vast patroon moeten zijn op een 
schoolmenu. Op de laatste vergadering van het oudercomité kwam dit ook reeds ter sprake en werd 
daar begrijpend op gereageerd. 
Alvast bedankt voor jullie begrip hiervoor! 
 
Juf Gonda en SCHOOLTEAM BEKE 
 
 
 
 

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

 

 


