
     Zomergem-Beke, maandag 21 oktober 2013 
 
Droevig nieuws 
Studietoelage 
Afspraken op school 
Techniekdag 
Activiteitenkalender november – december 
 
Beste ouders 
 
We hebben jammer genoeg droevig nieuws te melden: Els Willems, echtgenote van Geert 
Dhaenens en mama van Jolien, Gilles en Niels is vrijdag overleden. Een overlijden van een mama 
op school weekt natuurlijk veel gevoelens los bij personeel en ook bij de kinderen. We 
proberen de kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Moest je echter merken dat uw kind toch 
veel vragen of zorgen heeft, mag je ons dit altijd melden. Via de CLB-medewerkster proberen 
we hier dan een passend antwoord op te vinden. We willen langs deze weg ook ons medeleven en 
onze steun uitdrukken aan Geert en de kinderen. De begrafenis zal vrijdag om 11 uur in 
Waarschoot plaats vinden. 
Zoals elk jaar biedt de overheid de kans om een studietoelage aan te vragen. Je kan met 
onderstaand strookje een dossiertje aanvragen. Denk niet te vlug dat je niet in aanmerking 
komt. Gezinnen die in het verleden al een studietoelage kregen, krijgen automatisch dit dossier 
thuisgestuurd. Wie hulp wenst bij het invullen van de documenten is welkom op vrijdag 25 
oktober bij Caroline, onze secretariaatsmedewerker. 
Op school maken de kinderen en de leerkrachten duidelijke afspraken om het leven met 200 
mensen ordelijk te laten verlopen. We durven dan ook aan jullie, ouders, vragen om samen met 
ons gemaakte afspraken na te leven. Zeker op vlak van veiligheid wensen we extra in te zetten. 
Daarom zullen we na de herfstvakantie het hek aan de straatkant om 15 uur sluiten. Mogen we 
ook nog eens vragen om pas bij het eerste belsignaal (14.57 uur) de schoolterreinen te 
betreden? Ouders en grootouders die soms 10 minuten voor tijd voorbij de ramen passeren, 
brengen eerder onrust. Alvast bedankt voor jullie begrip. 
Nog voor de kerstvakantie organiseren we onze eerste Comeniusdag. Die zal in het teken staan 
van “techniek”.  Wie als ouder of grootouder denkt iets te kunnen bijdragen aan die dag is van 
harte welkom. We denken bijvoorbeeld aan technieken in de tuin  (nestkastje, windroos, 
bijenhotel maken, composteren, andere technieken die in de tuin toepasbaar zijn), technische 
vaardigheden (band oppompen, band stoppen, een elektrisch circuit maken, gebruik maken van 
eenvoudige hefbomen,…) Andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom. Wie interesse heeft om 
mee te werken, mag het strookje op de keerzijde invullen. 
Inschrijvingsstrookjes voor de “Kom-op-appel-actie” en voor de halloweenavond worden ten 
laatste woensdag 23 oktober verwacht. 
Op de keerzijde vinden jullie de activiteitenkalender voor november – december. 
Ik wens de kinderen alvast een ontspannen herfstvakantie toe. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, directie 



Activiteitenkalender november – december 2013 
 
Woensdag 6 november  8.30 uur: Koffiebabbel 1ste leerjaar 
Donderdag 7 november  1ste leerjaar bezoekt Gent 
Vrijdag 8 november  2de leerjaar bezoekt Gent 
Maandag 11 november  Wapenstilstand - Geen school 
Vrijdag 15 november  Creanamiddag 
Woensdag 20 november  Conferentie – Geen school 
Zaterdag 23 november  17.00 uur: Instapviering 1ste communie 
Dinsdag 26 november  5de en 6de leerjaar bezoeken Gent 
Zaterdag 30 november  17.00 uur: Naamopgave voor vormelingen 
Dinsdag 3 december  Techniekdag 
Donderdag 5 december  Workshop afval voor 3de en 6de leerjaar 
Vrijdag 6 december  NM: Sinterklaasfeest voor kleuters en 1ste graad 
     19.00 uur: Sinterklaasfeest in Kokorico 
Maandag 9 december  Workshop afval voor 4de en 5de leerjaar 
Dinsdag 10 december  19.15 uur: Infoavond leren leren 
Vrijdag 13 december  Creanamiddag 
Dinsdag 17 december  13.45 uur: Kerstvoorstelling grootouders 2de graad 
Woensdag 18 december  11.00 uur: Kerstvoorstelling ouders 2de graad 
Vrijdag 20 december  11.20 uur: Kerstevocatie 
     Rapport 
Zondag 22 december  14.30 uur: Kersthappening 
 
 
Ik ……………………………………………………………… ouder van …………………………………………………………… uit klas 
……… wens een dossiertje om de studietoelage aan te vragen. 
 
Handtekening 
 
 
Ik …………………………………………………………… (groot)ouder van  ……………………………………………… 
uit klas ………………… wens mee te werken aan de techniekdag die vermoedelijk zal 
doorgaan op dinsdag 3december.  

 
O Ik kan volgende techniek aanbrengen: …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
O Ik wil een groepje begeleiden als de school mij materialen ter beschikking 
stelt.  

 
Handtekening 
 


