
 
Zomergem-Beke, donderdag 11 augustus 2016 

 
Organisatie nieuwe schooljaar 
 
Beste ouders 
 
De vakantie is al een eindje gevorderd, een beetje informatie i.v.m. de start van 
het nieuwe schooljaar is dan ook op zijn plaats. Sinds de laatste brief van eind 
juni zijn er geen grote wijzigingen naar klasindeling toe. Het is wel mogelijk dat 
de kleuters een andere turnjuf krijgen, maar we houden jullie op de hoogte. De 
volledige klasverdeling ziet er dus als volgt uit: 
 

Julesklas (2014 + jongste 2013) juf Ulrica Daneels  
Kikkerklas (2013 + 2012)   juf Evelien Cornelis 
Koekieklas (2013 + 2012)   juf Ina Bijn  
Jodokusklas (2011)    juf Petra De Brouwer 
 
Juf Ann versterkt wisselend Kikker-, Koekie- en Jodokusklas. 
Juf Elise, de kinderverzorgster, springt bij in de Julesklas. 
 
1ste leerjaar  juf Eline Debackere (4/5) + juf Mieke De Dobbelaere (1/5) 
2de leerjaar juf Ellen Van Huffel (4/5) + juf Nita of juf Axelle (3/4) 
3de leerjaar juf Kaat Mouton 
4de leerjaar juf Nele Moenaert (4/5) + juf Fien Van Damme (1/5) 
5de leerjaar juf Tini Onderbeke 
6de leerjaar meester Kristof De Kerpel 

 
Juf Mieke De Dobbelaere en juf Fien Van Damme nemen extra zorg op zich. 
 
Een extra uitnodiging voor de handige papa’s (en mama’s): op 
zaterdagvoormiddag 27 augustus zouden we een klusjesvoormiddag 
organiseren. We zouden op de speelplaats enkele extra elementen willen in elkaar 
doe-het-zelveren: een tankstation, een buitenkeukentje of –winkeltje, een mini-
podium, … Wie graag komt meehelpen, graag een berichtje op 
schoolbeke@telenet.be. We starten om 9 uur, breng zeker handig werkmateriaal 
mee. Wij zorgen alvast voor een hapje en een drankje! 
 
Op maandag 29 augustus stellen alle leerkrachten (kleuter en lager) hun lokaal 
open om even te komen kennismaken van 17.30 uur tot 18.30 uur.  
 



Net als de voorbije schooljaren zullen wij de eerste schooldag donderdag 1 
september starten met ontbijt op school. Kinderen en ouders zijn welkom vanaf 
8.00u en krijgen koffiekoeken met melk, fruitsap of koffie.  
 
Donderdagavond 8 september organiseren wij de infoavond waarop alle ouders 
uitgenodigd worden. Iedereen krijgt de nodige informatie over de organisatie 
van de klas waarin je kind dit jaar les zal volgen. We verwachten jullie om 19.30 
uur. Houd alvast die avond vrij. Een uitnodiging volgt nog op 1 september. 
 
Op dinsdag 13 september gaat de eerste vergadering van het oudercomité door: 
ouders die geïnteresseerd zijn om aan te sluiten bij het oudercomité zijn om 
20.00 uur van harte welkom! We overlopen het jaarprogramma en bereiden de 
eerste activiteiten voor. 
 
Wie op donderdag 1 september warm wenst te blijven eten, dient wel te 
verwittigen. Dit kan tot maandagmiddag 29 augustus. 
 
Info i.v.m. andere naschoolse activiteiten mag je verwachten in de volgende 
nieuwsbrief. 
 
Verder wens ik iedereen nog enkele prettige vakantiedagen en ik verwacht jullie 
op maandagnamiddag 29 augustus en zeker op dondergochtend 1 september.  
 
Indien er vragen of bemerkingen zijn: ik ben vanaf donderdag 18 augustus iedere 
voormiddag van 9.00 tot 12.00u bereikbaar op school of op afspraak. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws 
Directeur 
 

 
Enkele belangrijke data in september en oktober: 
 

Donderdag 1 september  Start nieuwe schooljaar + ontbijt op school 
Donderdag 8 september  Bewegingsdag in Het Leen voor de hele school 
Donderdag 8 september   19.30u Infoavond 
Dinsdag 13 september  20.00u Oudercomité 
Vrijdag 16 september  Spaghettiavond (noteer alvast op de kalender) 
Maandag 26 september  Start verwenweek 
Maandag 3 oktober  Lokale verlofdag 
Maandag 10 oktober  5L en 6L naar Studio Globo 
Dinsdag 11 oktober   Eerste maal zwemmen voor lager 
Woensdag 19 oktober  Conferentie – geen school 
Vrijdag 21 oktober   19.00u Griezelkermis 
Dinsdag 25 oktober  Tweede maal zwemmen voor lager 
Donderdag 27 oktober  Oudercontact + eerste rapport 
Maandag 31 oktober  Start herfstvakantie 


