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#Ik trek het me aan 

Toonmoment Poëzieworkshops 

Kies Kleur  

Ouderavond VEILIG ONLINE – cyberpesten 

Handvaardigheidsklasje  

Peuterkijkdagen 

                                                Kalender 

Beste ouders 

In de nieuwsbrief van februari lichten we heel wat pedagogische thema’s eens toe. We zijn soms heel 
intensief bezig met schoolthema’s waarvan jullie misschien niet meteen denken of weten dat dit 
doorheen de ganse school aangepakt en beleefd wordt. En wees er maar zeker van, er gebeurt veel op 
ons schooltje!    
    

Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan op donderdag 9/02 
 

De naam 'dikketruiendag' is veranderd omdat men acties wil zien die 

meer impact hebben dan 1 dag de verwarming lager draaien.  

Proberen we er met z'n allen op te letten om thuis en op school de 

verwarming niet te hoog te zetten, de deuren toe te doen, spullen 

niet te laten rondslingeren, ... ? Het derde leerjaar zal op donderdag 

alvast de speelplaats opruimen!  

Trek donderdag ook een extra truitje aan, op school werken we 

immers mee aan dat groeiend bewustzijn! 

Toonmoment Poëzieworkshopsop 10/02 – Thema VRIENDSCHAP 

 

De kinderen die de voorbije 3 weken de poëzieworkshops na school mee 

volgden o.l.v. Juf Petra en juf Sophie houden komende vrijdag 10/02 om 

halfnegen een toonmoment voor alle andere kinderen van de school. 

Gedurende de poëzieweek was er zelfs al iedere ochtend een 

poëziekwartiertje op de speelplaats met inbreng van alle klassen. Dit was 

echt  taal - genieten van de bovenste plank! 

                               

Kies Kleur – Vlaamse week tegen pesten – Laatste week voor krokus 13-17 februari 

 

Ook wij laten die periode niet onopgemerkt voorbijgaan. Het thema 

vriendschap laten we gewoon verder doorlopen in de laatste week voor 

krokus! Nu vrijdag 9/02 leren we met zijn allen al het dansje aan. Begin 

maar al te oefenen!  

 

https://youtu.be/e4mueTYWvFg 

 

In de klassen worden ook lessen en activiteiten op dit thema voorzien. 

 

 

https://youtu.be/e4mueTYWvFg


 

 

 

 

 

 

Ouderavond VEILIG ONLINE – cyberpesten 

Ook ons oudercomité gaat tijdens de Vlaamse week tegen pesten op dezelfde lijn verder. Op woensdag 

15 februari zijn jullie om 20 uur allen welkom op de ouderavond rond cyberpesten en Veilig Online, 

een echte aanrader voor alle ouders! Zonder je het weet zijn jullie kleine spruiten groot en wagen ze zich 

al in het woelige sociale medialandschap en dan gebeuren er soms kleine en minder kleine akkefietjes. 

Beter voorkomen dan genezen is hier het motto. VULLEN JULLIE ZEKER NOG HET ANTWOORDSTROOKJE 

OP GIMME IN? OOK OUDERS MET JONGERE KINDEREN ZIJN MEER DAN WELKOM! Een mailtje sturen 

naar oc@schoolbeke.be mag ook! 

 

Maar er is meer. Het thema VRIENDSCHAP ronden we op vrijdag 17 februari af door in één 

bepaalde kleur naar school te komen. Je mag daar heel creatief mee omspringen, maar we 

kopen uiteraard NIETS aan!  Zo versterken we het groepsgevoel en tonen we hoe 

samenhorig we zijn op school Beke. Snuffel vanaf vrijdag al maar in je kleerkast want dan 

KIEZEN WE MET DE KINDEREN SAMEN WELKE KLEUR HET WORDT! 

 

mailto:oc@schoolbeke.be


Handvaardigheidsklasje: 

Na de krokusvakantie zal juf Ann op donderdag een naschools aanbod handvaardigheid voorzien van 

15.10 tot 16 uur voor 3L – 4L – 5L – 6L. Hebben jullie het antwoordstrookje op GIMME al ingevuld? 

Juf Ann: Na de krokusvakantie is er weer de mogelijkheid om op donderdagavond naschools 
handvaardigheden te volgen.  
Ik wil graag met jullie op zoek naar leuke handvaardige creaties.  
We vertrekken van eigen projectjes. Er is geen voorkennis vereist! 
Slechts €2,50 per les. 
 
LET OP: het muzisch kasje van Juf Charline valt weg vanaf volgende week! Juf Charline gaat ons verlaten 

om haar taak op te nemen in het lerarenplatform. Zij start volgende maandag al in Sint-Martinus 

Zomergem. Bedankt Juf Charline en tot weerziens! 

Peuterkijkdagen 

 

 



 

Kalender 

- woensdag 15 februari 8.30 uur – 9.30 uur: peuterkijkdag in de stipjesklas 

- woensdag 15 februari 20 uur: ouderavond cyberpesten – VEILIG ONLINE in Zaal De Priem 

              - donderdag 16 februari 18 uur – 19 uur: peuterkijkdag in de stipjesklas 

- ma 20 februari – zon 26 februari 2023: krokusvakantie 

- zat 11 maart 2023: quiz van het oudercomité 

- vrij 24 maart 2023: spaghettifestijn (ook take away mogelijk!) 

- 13 maart – 31 maart: stedenbandhuisje op school voor alle leerlinge (mondiale vorming) 

- woensdag 29 maart 8.30 uur – 9.30 uur: peuterkijkdag in de stipjesklas 

              - donderdag 30 maart 18 uur – 19 uur: peuterkijkdag in de stipjesklas 

              

 

 

 

Juf Gonda en Schoolteam Beke 

 

 


