
    Beke, maandag 12 september 2016 
 
Maand van de sportclub 
Week van de mobiliteit 
Herinnering spaghettifestijn 
 
Beste ouders 
 
Een berichtje voor kleuter en lager: In de maand september organiseren Sport 
Vlaanderen, ISB (i.s.m. de gemeentelijke sportdiensten) en VSF de “Maand van de 
Sportclub”, een actie waarbij de Vlaamse sportclubs en hun werking in de kijker 
worden geplaatst. Op woensdag 14 september roepen wij alle leerlingen op om in de 
outfit van hun sport(club) naar school te komen. Die ochtend starten we sportief door 
samen aan ochtendgymnastiek te doen. 
 
Een berichtje enkel voor het lager: Vanaf vrijdag 16 september sporen we zoveel 
mogelijk kinderen extra aan om op een milieuvriendelijke manier naar school te komen. 
Dit een week lang. We zetten de “Week van de mobiliteit” in met een bijhorende 
dans op het STRAP-lied. Wie erin slaagt om minstens 3 keer te voet, met de fiets of 
al carpoolend naar school te komen, wordt beloond met het enige echte STRAP-
armbandje. Deze actie zal opgevolgd worden door de kinderen van het vijfde leerjaar. 
Zij zullen de leerlingen elke ochtend verwelkomen aan beide schoolpoorten en belonen 
met een sticker op de STRAP-kaart die ze meekrijgen van hun juf of meester. 
 
Vrijdag aanstaande 16 september gaat onze overheerlijke spaghettiavond door. Wie 
nog wenst in te schrijven: morgen (dinsdag) om 16 uur sluiten we de inschrijvingen af! 
Ik wil er graag ook even op wijzen dat alle leerkrachten druk bezet zijn die avond om 
jullie te bedienen en in de watten te leggen, we kunnen als school dus niet in 
“toezicht” voorzien van de kinderen. Ouders zijn dus verantwoordelijk voor hun 
kinderen aan tafel en daarna, zodat het voor iedereen een fijn moment kan zijn. 
 
Nog even ter herinnering: morgenavond om 20 uur gaat de eerste bijeenkomst van het 
oudercomité door in de leraarskamer (naast secretariaat). Alle geïnteresseerden zijn 
welkom! 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, directie 


