
   Zomergem-Beke, maandag 30 maart 2015 
 
Activiteiten deze week 
Juf Hilde op vervroegd pensioen 
Enkele aandachtspuntjes 
Activiteitenkalender 3de trimester 
 
Beste ouders 
 
Morgen – dinsdag - gaat de laatste keer zwemmen door voor het lager. 
Donderdag wordt een drukke dag: 

 ’s Morgens worden alle kinderen van het lager om 7.30 uur verwacht op 
school. We gaan ontbijtzwemmen. Eerst lekker zwemmen, dan lekker 
ontbijten en dan komen we bij goed weer te voet terug naar school. Wees 
dus tijdig op school en met goede stapschoenen!  

 Over de middag is er sobere maaltijd (boterhammen met tomatensoep met 
balletjes) voor alle kinderen. Er is geen warme maaltijd die dag. De 
opbrengst gaat naar Broederlijk Delen. 

 In de namiddag nemen we afscheid van juf Hilde die nog net (met de 
nieuwe maatregelen) op vervroegd pensioen gaat. We wensen haar alvast 
het allerbeste in deze nieuwe levensfase. 

Vrijdag is er om 11.15 verzoeningsviering in de kerk voor het lager. 
 
Enkele aandachtspuntjes: 

 Kinderen zijn pas verzekerd vanaf 8.15 uur: stuur uw kind dus niet te 
vroeg naar school. Wie toch een beetje te vroeg is, wacht aan de poort. 

 Maak het afscheid met uw kleuter zo kort mogelijk: een zoen en de juf 
neemt het toezicht over. Dit maakt het ook overzichtelijker voor de juf! 

 Respecteer de plaats waar je mag parkeren en waar niet. Binnenkort komt 
de politie controleren! 

 
Hieronder vinden jullie ook de activiteitenkalender voor de 3de trimester. Er 
ontbreken nog 2 data die later meegedeeld worden: de schoolreis voor de 
allerkleinsten gaat door wanneer we 100% zeker zijn van goed weer en de 
schoolreis voor 3de, 4de en 5de leerjaar naar Brussel wordt ook later vastgelegd. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, directie 



 
Activiteitenkalender 3de trimester: 
 
Vrijdag 1 mei Dag Van de Arbeid: geen school 
Maandag 4 mei Start sportweek 2de leerjaar 
Zaterdag 9 mei 17.00u Eerste Communie 
Maandag 11 mei Sportvoormiddag Jip en Janneke 
Dinsdag 12 mei Voormiddag: Zwemmen voor Jip en Janneke en Jodokus 
   Namiddag: sport voor Jip en Janneke 
Donderdag 14 mei O.L.H. Hemelvaart: geen school 
Vrijdag 15 mei Brugdag 
Zaterdag 16 mei 17.00u Vormselviering  
Maandag 18 mei Start sportweek 4de leerjaar 
Dinsdag 26 mei Theaterbezoek voor Jip en Janneke en Jodokus 
Donderdag 28 mei Medisch onderzoek voor kleuters geboren in 2010 
Vrijdag 29 mei Medisch onderzoek voor kleuters geboren in 2011 
Zaterdag 30 mei 17.00 uur Dankviering voor eerste communicanten + 

vormelingen met aansluitend receptie 
Maandag 1 juni Vertrek boerderijklassen voor 1ste en 2de leerjaar 
Dinsdag 16 juni Schoolreis voor Jip en Janneke en Jodokus 
Vrijdag19 juni Namiddag grootouderfeest Jodokusklas 
Woensdag 24 juni 19.30u Afscheid 6de leerjaar 
Donderdag 25 juni Vertrek 2-daagse 6de leerjaar 
Zaterdag 27 juni Schoolfeest 
Maandag 29 juni NM: Afscheidfeest juf Hilde en juf Lutgarde 
 15.15 – 17.15u Oudercontact 
Dinsdag 30 juni Rapport 
 11.20u Afscheidsviering inde kerk 
 12.00u Start vakantie 
 13.30u – 15.00u Oudercontact 
    
 
 


