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Oplevering en opening nieuwe zaal 
Nieuw secretariaat 
Naschoolse activiteiten 
Kalender 2de trimester 
 

Beste ouders 
 

Deze week wordt de nieuwe zaal opgeleverd! Vanaf donderdag kunnen we starten met 
het inrichten van de nieuwe polyvalente zaal die we “De Priem” zullen dopen. Voorlopig 
zullen de omgevingswerken nog niet klaar zijn, die worden in de loop van januari 
uitgevoerd! We zorgen desnoods wel voor enkele loopplanken! Enkele weetjes: 

- Na de kerstvakantie nemen we de sportzaal en de nieuwe refter en keuken 
meteen in gebruik. We voorzien een kleine plechtigheid met de kinderen zelf 
tijdens die eerste week.  

- Op zondagvoormiddag 10 januari om 11 uur is dan de officiële opening voor 
genodigden en sponsors van ons project “Groeien en bloeien”.  

- Op diezelfde zondagnamiddag 10 januari stellen we onze deuren open voor de 
hele Beekse bevolking en alle ouders van de school. Dus van harte welkom van 15 
tot 18 uur om samen met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar en de 
nieuwe polyvalente zaal! 

 

Ondertussen zijn we ook al begonnen met het schilderen en herinrichten van de oude 
refter. In het eerste deel komt het secretariaat van onze school en van onze 
schoolgemeenschap De Groeve. Caroline ontvangt jullie er graag aan haar balie als 
jullie vragen hebben i.v.m. maaltijden, de schoolrekening, melding van ziektes, … 
Jacqueline is er op dinsdag en vrijdag om de personeelsadministratie op te volgen van 
onze 160 leerkrachten van onze 8 scholen en Nele zorgt op haar beurt op dinsdag en 
donderdag voor de boekhouding van diezelfde scholen. Dus terug enkele nieuwe 
gezichten op onze school!  
 

Nieuwe sportzaal betekent ook dat we starten met het naschools sportaanbod dat juf 
Kaat brengt. Op dinsdag van 15.10 tot 16.00u voor 1L, 2L en 3L en op donderdag van 
15.10 tot 16.00u voor onze kleuters. Voor de kleuters wisselen we elke week af 
(jongste of oudste kleuters) in combinatie met het naschools muziekatelier van juf 
Ina. Wie ingeschreven is, krijgt nog een handig overzicht in de loop van de week. 
 

Hieronder vinden jullie alvast de activiteitenkalender voor de eerste maanden van 
2016. Een aanrader is alvast onze spaghettiavond op vrijdag 29 januari om samen in de 
nieuwe zaal eens lekker de benen onder tafel te schuiven na een lange werkweek! 



Dit is de laatste nieuwsbrief voor de kerstvakantie! Ik wil jullie van harte bedanken 
voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat u stelt in onze school. Een goed 
draaiende school is een school waar iedereen (leerlingen, leerkrachten en ouders) zich 
eerst en vooral goed voelt, dit is de belangrijkste voorwaarde om tot resultaten en 
samenwerking te komen. In deze positieve sfeer wens ik jullie dan ook een gezellige 
kerstperiode en een voorspoedig maar vooral gezond 2016 toe. 
 

Met vriendelijke groet 
 

Bart Mattheeuws, directie 
 

Activiteitenkalender januari – februari – maart 2016 
 

Zondag 10 januari  11u Officiële opening zaal De Priem (enkel voor genodigden) 
    15u  Opening zaal De Priem voor alle ouders en inwoners Beke 
Maandag 11 januari  13u Creanamiddag 1L, 2L, 3L 
Dinsdag 12 januari  VM Zwemmen lager 
Vrijdag 15 januari  13.30u Theatervoorstelling voor Jip en Janneke, Jodokus en 1L 
Maandag 18 januari  VM Start sportweek 5L 
    10u Theatervoorstelling voor 3L en 4L in De Stroming 
Dinsdag 19 januari  20u Vergadering Oudercomité 
Maandag 25 januari  VM Start sportweek 3L 
Dinsdag 26 januari  VM Zwemmen lager 
Donderdag 28 januari  Gedichtendag 
Vrijdag 29 januari  18u Spaghettifestijn 
 

Maandag 1 februari  8u Start inschrijven broers en zusjes voor volgend schooljaar
    13u Creanamiddag 4L, 5L, 6L 
Maandag 8 februari   Krokusvakantie 
Dinsdag 16 februari   Projectdag RADIO in 4L 
Zaterdag 20 februa ri 17u Instapviering 1L 
    19u Rode Draad Quiz oudercomité 
Maandag 22 februari 13u Creanamiddag 1L, 2L, 3L 
Dinsdag 23 februari  VM Zwemmen lager 
    20u Schoolraad 
Donderdag 25 februari 15u Oudercontact  
Zaterdag 27 februari 17u Kruisjesviering 6L 
Maandag 29 februari VM Start sportweek 1A 
 

Dinsdag 1 maart  9u Opendeur- en inschrijvingsdag voor schooljaar 2016-2017 
Woensdag 2 maart   Conferentie – geen school! 
Maandag 7 maart  VM Start sportweek 1B 
Dinsda g 8 maart  VM Zwemmen lager 
Maandag 14 maart  13u Creanamiddag 4L, 5L, 6L 
Woensdag 16 maart  VM Voorleesdag 
Dinsdag 22 maart  VM Zwemmen lager 
Donderdag 24 maart  7.30u Ontbijtzwemmen voor lager 
    12u Sobere maaltijd 
Zaterdag 26 maart  VM Paasontbijt en paaseierenraap Oudercomité 
Maandag 28 maart   Start paasvakantie 
 


