
   Zomergem-Beke, maandag  2 september 2013 
 
Eerste schooldag en eerste activiteiten 
Europees project en jaarthema: “Scarecrow let it grow: the garden of talents”   
 
Beste ouders 
 
Na een gezellig ontbijt is het nieuwe schooljaar van start gegaan. In onze 
kleuterafdeling zijn we vandaag gestart met een 70-tal kleuters en in onze lagere 
afdeling met 106 leerlingen. Een groep van 20 enthousiaste leerkrachten zal er opnieuw 
een boeiend schooljaar van maken.  
 
Onderaan vind je een overzicht van de vakantiedagen en de vrije dagen gedurende dit 
schooljaar. Je krijgt in bijlage een overzicht van de mogelijke abonnementen, 
maaltijden, drankjes, naschools aanbod en de manier waarop je het vernieuwde 
schoolreglement wenst te ontvangen. Gelieve het strookje ten laatste op donderdag 5 
september terug mee te geven. Gelieve geen geld mee te geven, alles komt op de 
maandelijkse rekening!  
 
Vrijdag 7 september om 11.15 uur is er gebedsdienst met de kinderen. 
  
Dit schooljaar starten we zoals aangekondigd met een nieuw Europees project 
“Scarecrow let it grow – The garden of talents. Vrij vertaald: Vogelverschrikker, laat 
onze talenten maar groeien in onze talententuin. Op onze nieuwe website 
www.schoolbeke.be vind je onder de rubriek projecten – Comenius - een woordje uitleg 
met doelen die we vooropstellen voor de kinderen, voor onze leerkrachten en onze 
werkwijze. 
 
In de vorige nieuwsbrief (15 augustus) heb ik al iets verteld over de gewijzigde aanpak 
na school. Vermits we onze parochiezaal vanaf het midden van het schooljaar niet meer 
kunnen gebruiken staan de naschoolse activiteiten op een laag pitje. Naast het vrij spel 
(gratis op maandag en dinsdag tot 15.30 uur en donderdag tot 16 uur) kunnen we toch 
het volgende aanbieden: 

- Studie van 15.15 uur tot 16.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag. (1 euro) 
- Het kunstatelier op dinsdag van 15.15 – 16.15 uur voor kinderen van 2de t.e.m. 4de 

leerjaar: 3 juffen wisselen elkaar af in 3 verschillende disciplines: muziek en 
dans, beeld en woord/drama. We laten maximum 20 kinderen toe, inschrijven per 
trimester en 1 euro per beurt.  

- Voor de dactylocursus voor de kinderen van 5de en 6de leerjaar zijn nog 2 
plaatsjes vrij: 10 dinsdagen om de 14 dagen van 15.15 tot 16.15 uur. Kostprijs 
slecht 100 euro, dankzij het oudercomité. 



Op donderdag 5 september staat onze infoavond geprogrammeerd. Je wordt om 19.30 
uur verwacht in de klas van je kind. De klastitularis zal een woordje uitleg geven bij 
haar/zijn klaswerking. We voorzien dit schooljaar geen gemeenschappelijke start in de 
parochiezaal. We voorzien wel een gemeenschappelijke infoavond later op het schooljaar 
als de bouwplannen nog concretere vorm hebben aangenomen. 
 
Op maandag 9 september komt ons oudercomité voor het eerst samen (let op dit is 
gewijzigd sedert de vorige nieuwsbrief!). Wie graag wil meewerken is welkom om 20.00 
uur in onze refter. Tijdens de eerste vergadering zullen we vooral de Halloweenavond 
uitwerken en de activiteiten voor het komend schooljaar eens overlopen. 
 
Wat de zorg betreft kan ik meedelen dat juf Mieke er elke dag zal zijn, behalve op 
vrijdag en dat Juf Winke, de psychologe van het CLB, telkens op maandagvoormiddag op 
onze school aanwezig zal zijn. 
 
Ik moet ook jammer genoeg meedelen dat juf Nita Boute wegens gezondheidsredenen 
het schooljaar niet kan starten. Juf Kaat Mouton zal haar uren opnemen op donderdag in 
het tweede leerjaar en op dinsdag steekt zij een handje toe in de andere klassen. 
 
Ik wens iedereen een schitterende start van een boeiend schooljaar. 
 
Hartelijke groeten 
 
Bart Mattheeuws, directie 
 
 
Verlofdagen en vakanties volgend schooljaar: 
 
Eerste trimester: 
 Woensdag 18 september 2013 Conferentie voor de leerkrachten 

Maandag 30 september 2013 Lokale verlofdag  
Herfstvakantie van maandag 28 oktober 20113 t.e.m. zondag 3 november 2013 
Woensdag 20 november 2013 Conferentie voor leerkrachten 
Kerstvakantie van maandag 23 december 2013 t.e.m. zondag 5 januari  

 
Tweede trimester: 

Woensdag 12 februari 2014 Conferentie voor leerkrachten 
Krokusvakantie van maandag 3 maart 2014 t.e.m. zondag  9 maart 2014 

 Paasvakantie van maandag 7 april t.e.m. maandag 21 april 2014 
 
Derde trimester: 

Donderdag 1 mei 2014  Feest van de Arbeid 
Vrijdag 2 mei 2014   Lokale verlofdag 
Donderdag 29 mei 2014   Hemelvaartsdag 
Vrijdag 30 mei 2014   Brugdag 
Maandag 9 juni 2014   Pinkstermaandag 

 Maandag 30 juni 2014  Eerste vakantiedag 


