
   Zomergem-Beke, dinsdag  1 september 2015 
 
Eerste schooldag en eerste activiteiten 
 

Beste ouders 
 

Na een gezellig ontbijt is het nieuwe schooljaar van start gegaan. In onze 
kleuterafdeling zijn we vandaag gestart met 78 kleuters en in onze lagere afdeling met 
115 leerlingen. Een groep van 20 enthousiaste leerkrachten zal er opnieuw een boeiend 
schooljaar van maken. Juf Nita is jammer genoeg door ziekte niet kunnen starten. Zij 
zal vervangen worden door jufAxelle die juf Fien zal aanvullen in het 2de leerjaar. Juf 
Nadine, onze kinderverzorgster, heeft nog een jaartje verlof genomen om voor haar 
man te zorgen. Zij wordt vervangen door juf Elise De Koninck.  
 

Nog een leuk nieuwsje: juf Caroline is vanaf vandaag fulltime op onze school 
tewerkgesteld. Enerzijds om al het secretariaatswerk vlot te laten verlopen en 
anderzijds als beleidsmedewerker om mij een beetje te ondersteunen bij organisatie en 
dagelijkse beslommeringen. Voor mezelf zal dit mijn taak toch wel wat verlichten. 
 

Dit schooljaar zetten we terug extra in op talenten van kinderen. Binnen ons 
jaarthema “Give me five – Geef me de vijf” focussen we op “ik en wij”. Hoe ga ik om met 
mijn eigen talenten en hoe ga ik om met de talenten van de anderen. Dus extra aandacht 
voor de sociale vaardigheden.   
 

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 en naschools aanbod. Gelieve het strookje ten laatste op 
donderdag 3 september terug mee te geven. Gelieve geen geld mee te geven, alles komt 
op de maandelijkse rekening! Wie het schoolreglement op papier wenst te ontvangen 
stuurt een mailtje naar gvgb.beke@scarlet.be. 
 

Zoals reeds gemeld liepen de bouwwerken een klein beetje vertraging op. Maar we zullen 
de nieuwe refter en turnzaal zeker voor het einde van 2015 in gebruik kunnen nemen. 
Zoals vorig jaar zullen we voorlopig bij slecht en koud weer turnen in de kerk. Bij droog 
weer turnen we op de speelplaats.  
 

De naschoolse activiteiten starten we terug op. Naast het vrij spel (gratis op maandag 
en dinsdag tot 15.30u en donderdag tot 16u) kunnen we vanaf volgende week het 
volgende aanbieden: 

- Studie door juf Tini of vrijwilligster van 15.10u tot 16.00u op maandag, dinsdag 
en donderdag.  

- “Musical”-atelier door juf Fien op dinsdag van 15.10 – 16.00u voor kinderen van 
3de t.e.m. 6de leerjaar.  

- Dactylocursus voor 5de en 6de leerjaar: aparte brief volgt nog. 
- Muzikale expressie voor kleuters door juf Ina op dinsdag van 15.10 – 16.00u 

 



Van zodra de turnzaal klaar is, bieden we ook extra beweging aan: 
- Sport en spel voor 1L, 2L en 3L door juf Kaat op dinsdag van 15.10 – 16.00u 
- Bewegingsexpressie voor kleuters door juf Kaat op donderdag van 15.10 – 

16.00u 
 

Op donderdag 3 september staat onze infoavond geprogrammeerd. Je wordt om 19.30u 
verwacht in de klas van je kind. De klastitularis zal een woordje uitleg geven bij 
haar/zijn klaswerking.  
 
Op dinsdag 8 september komt ons oudercomité voor het eerst samen. Wie graag wil 
meewerken of kennismaken, is welkom om 20.00u in onze refter. We plannen alvast de 
activiteiten voor het komend schooljaar. 
 
Wat de zorg betreft kan ik meedelen dat juf Mieke er opnieuw 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 wens iedereen een schitterende start van een boeiend schooljaar. 
 
Aanstaande zondag 6 september kan je van 10 tot 11.30 uur in onze bib terecht om 
originele gezelschapsspelletjes met boekentitels en illustraties te spelen. De grootste 
winnaar krijgt een prijs! 
 
Indien vragen of opmerkingen: mijn deur staat altijd voor jullie open! 
 
Hartelijke groeten 
 
Bart Mattheeuws, directie 
 
 
Verlofdagen en vakanties voor het komend schooljaar: 
 
Eerste trimester: 
Woensdag 16 september 2015 Conferentie voor de leerkrachten 
Vrijdag  2 oktober 2015  Lokale verlofdag  
Herfstvakantie van maandag 2 november t.e.m. zondag 8 november 2015 
Woensdag 25 november 2015 Conferentie voor leerkrachten 
Kerstvakantie van maandag 21 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari 2016 
 
Tweede trimester: 
Krokusvakantie van maandag 8 februari 2016 t.e.m. zondag 14 februari 2016 
Woensdag 2 maart 2016  Conferentie voor de leerkrachten 
Paasvakantie van maandag 28 maart t.e.m. zondag 10 april 2016 
 
Derde trimester: 
Donderdag 5 mei 2016   Hemelvaartsdag 
Vrijdag 6 mei 2016   Brugdag 
Maandag 16 mei 2016  Pinkstermaandag 
Maandag 6 juni 2016   Lokale verlofdag 

 


