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Beste ouders,  
 
 
Schoolfotografie 
Deze week kregen de kinderen de flyer om schoolfoto’s te bestellen mee naar 
huis. Indien u tegen 02/12/2016 bestelt moet u geen verzendingskosten 
betalen en krijgt u de foto’s via de school. Later bestellen kan natuurlijk ook.  
 
Bezoek Gent 5de leerjaar 
Het vijfde leerjaar gaat dinsdag een dagje speurneuzen in Gent. Ze verkennen 
oa het Gravensteen en gaan op stap met gids om heel wat bij te leren over de 
kinderrechten.  
 

  
 
Rode Neuzen Dag 
Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. Daarom 
organiseren VTM, Q-music en Belfius op zaterdag 3 december 2016 voor de 
tweede keer op rij Rode Neuzen Dag. Omdat we ook op school ons steentje 
willen bijdragen, zingen we op vrijdag 2 december het Rode Neuzen Lied 
“Anders” op de speelplaats. Ook moedigen we aan om die dag zoveel mogelijk 
rode kleren en/ of rode accessoires te dragen. Rode neuzen zijn meer dan 
welkom! 
 
Sportweek Koekie en Kikker 
 
Onze sportieve kleuters van de Koekieklas en Kikkerklas gaan respectievelijk 
maandag/dinsdag en donderdag/vrijdag sporten in de sporthal te Waarschoot. 
We wensen hen heel veel plezier!  
 



Sintfuif 
Nu vrijdag wordt een drukke dag, want 's avonds organiseert het oudercomité 
onze jaarlijkse Sintfuif. De fuif gaat door in de Kokorico van 19 uur tot 21 uur. 
Alle kinderen van het derde leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar zijn van harte 
welkom. Ook de oud-leerlingen van vorig schooljaar werden hiervoor 
uitgenodigd.  
 
Sintfeest op school 
Op dinsdagnamiddag 6 december komt de Sint naar onze school. Samen met 
zijn Pieten zal hij eerst langsgaan in de klassen van het vierde, het vijfde en 
het zesde leerjaar. Daarna wordt hij verwacht in zaal “De Priem”. Daar zullen 
de kleuters en het eerste t.e.m. het derde leerjaar optreden voor Sinterklaas.  
 
De Warmste Week 
Van 18 tot 24 december swingen de temperaturen 
opnieuw de pan uit, want dan organiseert Music for 
life (Studio Brussel) ‘De Warmste Week’ op het 
provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. 
Ook Ketnet doet mee met de Ketnet-Koekenbak. 
Omdat Beke School een warme school is, organiseren 
wij op donderdag 15 december een koekenbak 
voor het goede doel ten voordele van ‘Humival’. 
Humival biedt ondersteuning bij wonen en 
dagbesteding voor een zestigtal volwassen personen 
met een verstandelijke en/of meervoudige beperking 
in Waarschoot. Graag willen wij hen steunen door 
donderdagochtend vanaf 8 uur koekjes, koffie en 
chocomelk te verkopen. We bieden zakjes, maar ook losse koeken en cake 
aan. De zakjes met koekjes worden ook aangeboden donderdag na school om 
15u. Dus kom jullie samen gezellig opwarmen! 
 
 
Mieke De Dobbelaere 
 
 


