
   Zomergem-Beke, dinsdag 8 september 2015 
 

Bewegingsdag op donderdag 10 september 
Papierslag 
AANDACHT: wijziging lokale verlofdag in oktober! Nu vrijdag 16 oktober! 
 

Beste ouders 
 

Vorig schooljaar organiseerden we in het kader van ons Europees project “Een 
bewegingsdag voor de hele school!” Omdat er prachtig weer voorspeld wordt en omdat 
de kinderen en leerkrachten vorig schooljaar zo enthousiast waren, hebben we gisteren 
besloten om dit aanstaande donderdag 10 september te herhalen.  Voor deze extra 
sportieve uitdaging trekken we terug naar het Leen. 
 

Enkel de kinderen van de Jules- en de Marieklas blijven op school en hebben de hele 
speelplaats voor zichzelf. Juf Ulrica, juf Evelien en enkele extra handen zorgen voor 
hen voor een speelse en sportieve dag. Deze kleuters kunnen warm blijven eten. 
 

De Jodokusklas en de Jip en Jannekesklas en de leerjaren 1, 2 en 3 trekken met de bus  
naar het Leen. De kinderen brengen een picknick en 1 drankje mee. De juffen zorgen 
voor een extra drankje en een stukje fruit. 
 

Klassen 4, 5 en 6 worden ’s morgens op school verwacht met een fiets in goede staat en 
met dezelfde picknick want hun eerste sportieve opdracht van de dag is “met de fiets 
naar het Leen”. We zorgen natuurlijk voor een veilige weg en voldoende begeleiders. 
 

Papier is geld waard! Om extra centen te vergaren voor ons bouwproject, hebben we 
besloten om terug een papierslag te organiseren. Daarom volgende oproep: is het 
mogelijk om jullie oud papier te bewaren? De week voor de herfstvakantie (26 – 30 
oktober) zal er een container naast de school staan om het oud papier in te zamelen.  
 

Minder goed nieuws: We hebben zopas vernomen dat vanaf donderdagavond 15 oktober 
tot maandagochtend 19 oktober de brug aan Ter Beke wordt afgesloten en vervangen. 
Alle verkeer van de N9 moet door Beke dorp! Een levensgevaarlijke situatie want er is 
een volledig parkeer- en stationeerverbod in de hele straat! Omdat veiligheid toch wel 
een prioriteit is, zouden we onze lokale verlofdag van vrijdag 2 oktober verplaatsen naar 
vrijdag 16 oktober. Zo vermijden we een pak problemen. Bekinop zal de hele dag open 
zijn, op het kerkplein zullen jullie even kunnen stationeren om jullie kind veilig naar 
Bekinop te brengen. Het zal wel een hels karwei zijn om dan terug op de rijweg te raken! 
Dus kort samengevat: vrijdag 2 oktober is er wel school en vrijdag 16 oktober niet! 
Alvast bedankt voor jullie begrip! 
 

Ik heb ook het bericht gekregen dat de politie binnenkort regelmatig voor en na school  
controles zal uitvoeren op correct parkeren in onze schoolomgeving! 
 

Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, directie 


