
   Zomergem-Beke, maandag 30 mei 2016 
 

Laatste schoolmaand 
Vakantielectuur 
Wat volgend schooljaar? 
Zondag 5 juni: Activiteit in de bib 
 

Beste ouders 
 

Een blik op een heleboel activiteiten gedurende deze laatste maand: 
 Maandag 30 mei: 3L en 4L op zeeklas voor 3 dagen 
 Dinsdag 31 mei: zwemmen voor Jodokus en Jip en Janneke 
 Vrijdag 3 juni: fietsexamen 6L 
 Maandag 6 juni: Lokale verlofdag 
 Dinsdag 14 juni: Zwemmen voor Jodokus en Jip en Janneke 
 Woensdag 10 juni: 5L vertrekt op bosklassen voor 3 dagen 
 Donderdag 16 juni: Schoolreis Jip en Janneke en Jodokusklas 
 Maandag 20 juni: Schoolreis 1ste en 2de leerjaar 
 Maandag 20 juni: Sportvoormiddag voor Jodokus 
 Dinsdag 21 juni: Sportnamiddag voor Jodokus 
 Maandag 27 juni: Afscheid 6de leerjaar 
 Dinsdag 28 juni: 6de leerjaar trekt op tweedaagse 
 Donderdag 30 juni: School uit om 12.00 uur - Oudercontact 13.30- 15.00u 

 
Achteraan vind je een invulstrookje voor de vakantielectuur. Ook wie zijn aanvraag al 
deed via de reclamefoldertjes die de afgelopen weken zijn meegegeven, roepen we toch 
op om nog even te bevestigen op bijgaand strookje. 
 

We hadden ook graag geweten wie zeker naar Beke school komt volgend schooljaar. De 
laatste jaren is onze school erg in trek en er staan jammer genoeg alweer kinderen op 
de wachtlijst. Indien jullie bijvoorbeeld verhuizen en van school willen veranderen, 
hadden we dit graag geweten. Graag strookje achteraan tegen vrijdag 3 juni afgeven. 
 
Bloemschikken in de bib van Beke op zondag 5 juni van 10.00 uur tot 11.30 uur! 
Heb je thuis bloemetjes die je tot een bloemstukje mag verwerken? Goed zo, breng 
maar mee! Heb je geen bloemetje dan kan je er vast eentje krijgen van iemand anders. 
Wij zorgen voor een potje en oasis. In de tuin van de bib vinden we vast wat groen en 
mooie takjes. Voor deze activiteit krijgen we hulp van Norbert en Lutgarde.  
Het is nuttig dat je je inschrijft, dan hebben we zeker de nodige materialen voor 
handen.  Inschrijven kan via mail bibbeke@zomergem.be 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, directie 



 
Organisatie volgend schooljaar (2016 – 2017) 
 
Volgend schooljaar zal mijn kind ………………………………………………………… 
zeker / waarschijnlijk / niet naar Beke school komen. (schrappen 
wat niet past of omkringen wat wel past) 
 
 
Aanbod vakantielectuur 
 
Voor de vakantie hadden wij graag volgend vakantiepakket 
besteld voor ons kind …………………………………………………………………… uit 
klas ……………………………………: 
 
Uitgeverij Averbode 

O Vakantie boek     € 6,00 
O Vakantie oefenboek (1K – 4L)  € 6,00 
O Vakantie oefenpakket (5L)   € 11,00 
O Vakantie oefenpakket (6L)   € 11,00 

 
Vakantieblaadjes 

O Vakantie blaadjes (2K – 6L)   € 7,50 
 
Uitgeverij Van In 

O Vakantie kalender    € 8,00 
O Zomerbingel app     € 9,00 
O Totaalpakket kalender + app  € 10,00 

 
De bedragen zullen aangerekend worden op de rekening van juni. 
 
Handtekening 


