
        Zomergem-Beke, maandag 16 november 2015 
 

Dinsdag 17.11  Stiltedag in kader van ons jaarthema 
Zaterdag  21.11  Klusjes(voormid)dag  
Woensdag 25.11  Conferentie: geen school 
Kerstboeken en nieuwjaarsbrieven 
Kriebelbeestjes  
 

Beste ouders 
 

Morgen organiseren we in de hele school een stiltedag. Binnen ons jaarthema “Geef me 
de vijf” leggen we accent op 2 talenten: “ik-knap” en “samen-knap”. Bedoeling van de 
stiltedag is om even tijd te maken voor onszelf en te kijken wie we precies zijn. We 
organiseren tal van activiteiten die te maken hebben met rust, zelfreflectie,… 
Afhankelijk van de leeftijd komen volgende activiteiten aan bod:  kinderyoga, 
filosoferen met kinderen, massage, voetreflexologie, tekenen op muziek, werken met 
gedichten, zandtovenaar, sherborne, rustig handwerk, doorgeeftekening, muziek 
beluisteren, schrijfgesprek, … Je merkt het … een boeiende en rustgevende dag! 
 

Nog even herinneren we jullie aan onze klusjesvoormiddag op zaterdag 21 november. We 
starten om 8.30 uur. Voor wie zijn kinderen wil meebrengen: wij zorgen voor opvang. 
Geef gerust een seintje als je nog wil aansluiten. 
 

Woensdag 25 november is de 2de conferentiedag voor de leerkrachten. De 150 
leerkrachten van onze scholengemeenschap kunnen die dag 2 workshops kiezen uit een 
aanbod van 13 heel gevarieerde thema’s om zich verder te professionaliseren. Er is geen 
school maar Bekinop is wel de hele dag open 
 

Ook al hebben we nog 5 weken voor de boeg, toch hadden we graag dat je hieronder al 
kenbaar maakt of jullie een kerstboek wensen en hoeveel nieuwjaarsbrieven je nodig 
hebt. Graag strookje terug tegen vrijdag 20 november. 
 

De laatste weken staken hier en daar kriebelbeestjes de kop op. Misschien goed om de 
komende weken de haren van de kinderen eens extra te controleren. 
 

Met vriendelijke groet 
 

Bart Mattheeuws, directie 
 
Mijn kind  ……………………………………………………………………………uit ……………………………… klas bestelt: 
 

 O het kerstboek van Averbode (€ 6,00 euro)  
 O het kerstboek met educatieve uitgave (extra boekje of DVD) (€ 11,00)  
 O ………… nieuwjaarsbrieven aan € 0,75 euro 
 

Deze bedragen komen op de schoolrekening. 
De nieuwjaarsbrieven zijn voor: …………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening 


