
  Zomergem-Beke, maandag 15 december 2014 
 
Kerstconcert 
Lezen is belangrijk: nieuwe openingsuren bib Beke 
Activiteitenkalender 2de trimester 
 
Beste ouders 
 
Gisteren werd onze eerste trimester afgesloten met een geslaagd kerstconcert 
en een gezellig samenzijn nadien. Hartelijk dank voor jullie talrijke opkomst! De 
opbrengst gaat naar ons bouwproject! 
 
Lezen is belangrijk en plezant! Ik denk dat iedereen dit kan beamen. Om nog 
beter tegemoet te komen aan onze jonge lezers op school zal de plaatselijke 
bibliotheek de openingsuren aanpassen. De Beekse bibliotheek zal vanaf januari 
elke donderdag na school open zijn van 15 tot 17 uur. Leuk als je je kind komt 
afhalen dat je samen nog even nieuwe boekjes kan kiezen! De opening op 
woensdagnamiddag vervalt hierdoor.  
Op zondag 4 januari organiseert de Beekse bib een nieuwjaarsreceptie. 
Geïnteresseerde kinderen worden om 10 uur verwacht in de bib om de hapjes 
voor te bereiden. Ouders zijn welkom om 11 uur om te klinken op het nieuwe jaar. 
 
Hieronder vinden jullie alvast de activiteitenkalender voor de eerste maanden 
van 2015. 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de kerstvakantie! Ik wil jullie van harte 
bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat u stelt in onze 
school. Een goed draaiende school is een school waar iedereen (leerlingen, 
leerkrachten en ouders) zich eerst en vooral goed voelt, dit is de belangrijkste 
voorwaarde om tot resultaten en samenwerking te komen. In deze positieve 
sfeer wens ik jullie dan ook een gezellige kerstperiode en een voorspoedig, 
spetterend en vooral gezond 2015 toe. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, directie 



 
 
Activiteitenkalender januari – februari – maart 
 
Maandag 12 januari Start sportweek 1L 
    VM: 5L en 6L naar De Bijloke: concert 
Dinsdag 20 januari  20.00u: Vergadering oudercomité  
Maandag 26 januari Start sportweek 3L 
Dinsdag 27 januari  6L bezoekt Middenschool Zomergem 
Woensdag 28 januari Conferentie – geen school 
Donderdag 29 januari Gedichtendag 
Zaterdag 7 februari 17.00u: Instapviering 1L 
Dinsdag 10 februari VM: 3L en 4L naar Herbakker: theatervoorstelling 
Donderdag 12 februari Vanaf 15.00u: Oudercontact en inschrijven brusjes 
Maandag 16 februari Start krokusvakantie 
Maandag 23 februari 3L, 4L, 5L en 6L naar Topsporthal: atletiekvoormiddag 
Vrijdag 27 februari 8.00u: Koffiestop 
Zaterdag 28 februari 17.00u: Kruisjesviering voor vormelingen 
Dinsdag 3 maart  Jules en Marie naar poppentheater 
Vrijdag 13 maart  5L en 6L naar Herbakker: theatervoorstelling 
Donderdag 19 maart 1L, 2L, 3L en 4L naar De Bijloke: De krekel en de mier 
Zaterdag 28 maart 17.00u: Instapviering 1L 
Donderdag 2 april  7.30u: Ontbijtzwemmen voor lager 
Maandag 6 april  Start paasvakantie 
 


