
        Zomergem-Beke, maandag 9 november 2015 
 

Welkom 
Dinsdag 10.11 Start heraanleg kruispunt Renning – Beke 
Dinsdag 10.11 Eerste keer zwemmen 
Woensdag  11.11 Geen school: 11 november herdenking 
Vrijdag 13.11 Koffiebabbel voor ouders eerste leerjaar 
Zaterdag  21.11 Klusjes(voormid)dag  
 

In de Jules- en de Marieklas zijn vandaag 4 nieuwe peuters gestart. We hopen dat Arne, 
Manon, Thor en Viktor zich snel thuis voelen in hun klasje en op onze school! Van harte 
welkom! 
 

Vanaf morgen wordt het kruispunt Renning-Beke aangepakt! Wie van Waarschoot naar 
Beke komt zal dus een alternatieve route moeten zoeken voor enkele dagen. Vertrek 
tijdig! Diezelfde dag gaan we voor het eerst zwemmen! Vergeet jullie zwemspullen niet! 
 

Overmorgen, woensdag, geen school wegens nationale 11 november herdenking. 
 

Vrijdag 13 november worden de ouders van het eerste leerjaar verwacht voor de eerste 
koffiebabbel. Juf Eline geeft een beetje uitleg over waar de kinderen staan in het lees- 
en rekenproces en geeft tips hoe jullie thuis ondersteuning kunnen bieden. We starten 
om 8.30 uur! Reken op een dik half uurtje! 
 

Het einde van de werken aan de nieuwe zaal is in zicht. Daarom organiseren we op 
zaterdag 21 november een klusjes(voormid)dag. Wie een handje wil komen toesteken kan 
op onderstaand strookje aangeven welke talenten hij/zij heeft. Graag tegen vrijdag 13 
november afgeven zodat we jullie tijdig kunnen aanspreken om de juiste afspraken te 
maken. We zijn ook nog op zoek naar iemand die eventueel vrijdagnamiddag 20 november 
één muur kan behangen met dik vliespapier. 
 

Met vriendelijke groet 
 

Bart Mattheeuws, directie 
 
Ik ………………………………………………… ouder van ………………………………… uit klas …………………………………. 
wil op zaterdagvoormiddag 21 november een handje komen toesteken.  
Ik kan: 

O schilderwerken uitvoeren binnen (muren en deuren oude refter) 
O schilderwerken uitvoeren buiten (tuinhuisje) 
O voor een remorque zorgen en afval wegvoeren (grote kuis zolder) 
O tuin in een winterkleedje steken 
O stenen (speelplaats) en bloembakken uitbreken  
O kleine klusjes uitvoeren: lampen vervangen, dingen ophangen, … 
O een buitenkeukentje/benzinepomp in hout maken 

 

Handtekening 
 


