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Beste wensen 

 

Driekoningen 

 Het is een oud verhaal dat er ook een vierde koning 

was op weg gegaan, maar dat hij de bewuste afspraak 

op die zesde januari miste, omdat er telkens onderweg 

op hem een beroep werd gedaan. 

Hij arriveerde in Jeruzalem juist toen Jezus gekruisigd 

werd. Te laat dus, maar toch nog net op tijd om bij dat 

belangrijke moment het hart van de verlossing te 

horen kloppen. Hij had zijn tijd verloren, dacht hij, 

totdat hij hoorde dat ook Jezus heel veel tijd verloren 

had voor mensen. 

Met deze eenvoudige boodschap van toewijding en ‘tijd verliezen’ voor mensen, wensen we jullie het 

allerbeste voor 2023! 

 

Kalender 

Alle klasuitstappen en activiteiten kan je zoals gewoonlijk lezen op het klaskanaal van GIMME. 

Nog even de data die voor IEDEREEN van belang zijn in het tweede trimester opsommen: 

- Woe 1 februari 2023: geen school wegens pedagogische studiedag!! 

- Woe 15 februari 2023: ouderavond VEILIG ONLINE rond cyberpesten e.a. (OC) 

- Ma 20 februari – Zon 26 februari 2023: krokusvakantie 

- Zat 11 maart 2023: Quiz van het oudercomité 

 

Zwemmen 

Dit jaar worden de zwemreeksen op een ietwat andere manier georganiseerd.  

Reeks 1 voor 3de kleuter tot en met 4e de leerjaar: 

- 8 maandagvoormiddagen vanaf ma 30 januari 2023: 

               30/01 – 06/02 – 13/02 – 27/02 – 06/03 – 13/03 – 20/03 – 27/03 

- Zij rijden met de bus! 

Reeks 2 voor 5de en 6de leerjaar: 

- 8 maandagnamiddagen vanaf ma 6 maart 2023: 

- 06/03 – 13/03 – 20/03 - 27/03 – 17/04 – 24/04 – (02/05) -  08/05 

- Zij rijden met de fiets! 

Zwemlessen zijn verplichte lessen, bij het niet deelnemen aan de zwemlessen wordt een ziektebriefje 

gevraagd. 



Warme maaltijden 

Zoals reeds eerder aangekondigd zullen we na nieuwjaar GEEN gefrituurde gerechten meer serveren in 

onze  refter maar dat wisten jullie uiteraard al. 

 

Wat meer is: 1X per maand zal er een vegetarische maaltijd aangeboden worden, dat is iedere laatste 

donderdag van de maand. Er is geen alternatief mogelijk (tenzij boterhammetjes eten natuurlijk).  

 

Inschrijvingen en peuterkijkdagen 

 

 

   

 Nog even wat reclame maken bij ALLE ouders  voor onze  

 peuterkijkdagen.  

 

  Mochten jullie ouders kennen die interesse hebben in 

  onze school dan mogen jullie zeker een flyer vragen  

  aan het onthaal of in de stipjesklas. 

 

  Het zou ook tof zijn als je de gegevens van deze mensen   

  naar ons doorstuurt, zo kunnen we hen onmiddellijk 

  zelf contacteren uiteraard ( schoolbeke@telenet.be). 

 

 Misschien heb je nog een broertje of zusje thuis die   

 niet ingeschreven is? Neem dan contact op zodat we    

 onze lijsten voor volgend schooljaar (2023-2024) kunnen 

 opmaken. 

 

 

 

 

Orde en netheid op school 

Bij de start van het nieuwe jaar hebben we met zijn allen goede voornemens. Ons voornemen is alvast 

dat we graag willen bijdragen tot een nette speelplaats en verzorgde schoolgebouwen. We willen onze 

leerlingen ook de zorg voor eigen materialen en die van een ander bijbrengen. We kunnen dit echter 

niet alleen. 

De ouders kunnen ons daarbij helpen:  

- Naamteken ALLE kledingstukken en vooral ook de fluohesjes (die hesjes opvallend 

personaliseren is zelfs leuk). Zo kunnen we ze terugbezorgen aan de juiste eigenaar. 

- Laat geen onbewaakte fietsen in de fietsenstalling staan tijdens weekenden en vakanties: deze 

kerstvakantie zijn er maar liefst 10 blijven staan!  

BELANGRIJK: wij hebben geen wachtlijsten en geen leerlingenstop, dit is al 4 jaar NIET meer het 

geval. Vertel dit zeker door als ouders daar naar vragen want we horen dit nog regelmatig. 
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- Spreek uw kinderen erop aan als ze hun spullen ‘vergeten’ zijn, gelukkig hebben we veel mensen 

die dit echt goed doen, waarvoor dank! 

- Kinderen mogen de schoolgebouwen niet meer binnen lopen na schooltijd, ook daar gaan we 

toch strenger op toezien. Anders hebben ze altijd een achterpoortje waarbij het nog juist wel 

lukt om vergeten spullen en huiswerk op te halen. Zo leren ze veel moeilijker het juiste gedrag 

aan. 

 

Werken jullie daar samen aan mee a.u.b.? DANK JE WEL! 

 

 

 

Tot maandag! 

Juf Gonda en SCHOOLTEAM BEKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


