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Warmste Week 
 
De week voor Kerst wordt ook dit jaar de Warmste Week. In die week zorgt 
iedereen voor iedereen! Ook op school dragen we ons steentje bij. Donderdag 
is er de “Ketnetkoekenbak”. En op vrijdag loopt een groot deel van de 
leerkrachten mee met de “Warmathon”.  
Iedereen van harte welkom donderdag vanaf 8u! Ook om 15u kunnen er nog 
koekjes gekocht worden… als er nog over zijn ;-) 
 
Sportweek 2L 
 
Deze week mogen de kinderen van het tweede leerjaar op sportweek in de 
sporthal van Waarschoot. Op maandag-, woensdag-, donderdag- en 
vrijdagvoormiddag geven ze het beste van zichzelf.  
 
Schoolbezoek PTI 
 
Onze kinderen van het zesde leerjaar mogen donderdagnamiddag al eens gaan 
proeven van een technische middelbare school. Ze zijn te gast in het PTI waar 
ze een leuke rondleiding krijgen en actief mogen deelnemen aan een 
workshop! Later dit schooljaar gaan ze ook nog een school bezoeken waar ze 
de ASO- en BSO-richting aanbieden. 
 
Zwemmen 
 
Volgende week is het opnieuw zwemmen. Leg die zwemzakjes dus maar al 
klaar! 
 
Bibliotheekbezoek 
 
Morgen mogen alle klassen nog eens een bezoek brengen aan de bib. Boeken 
kiezen is leuk en lezen nog veel leuker! 
 
 
 



Kerstevocatie 
 
Op woensdagochtend 21 december is er een Kerstevocatie voor onze kinderen 
van de lagere school. We komen samen in de kerk om 11 uur 20. Zo sluiten we 
het einde van het jaar op een rustige, gezellige manier af. De kinderen van het 
musicalatelier zullen het kerstverhaal brengen. Ook is er een koortje dat de 
kerstnummers tijdens de viering zal zingen.  
De kleuters vieren dit samen op een ander moment volgende week.  
 
Praktisch. 
 
Voor het doorgeven van de afwezigheden, de maaltijden, het vroeger afhalen 
van kinderen, verloren voorwerpen, vergeten van persoonlijke spullen, ... mag 
u zich steeds wenden tot het secretariaat of via mail 
secretariaat@schoolbeke.be. 
Alvast bedankt hiervoor! 
 
Speelplein Patjoepel 
 
In de kerstvakantie is er terug speelplein Patjoepel.  
Op maandag 26 december is er werking in onze school. 
Op de Facebookpagina “Speelplein Patjoepel+” kan u ook alle informatie 
terugvinden. 
 
Werken Priemwegel (kerstvakantie) 
 
Er geldt een tijdelijk politiereglement gedurende de periode van 26 december 
tot en met 7 januari 2017.  
Ze gaan de bomen rooien in de Priemwegel, daardoor is deze afgesloten vanaf 
de Kerk tot aan de Bekestraat gedurende deze periode. De parking voor de 
Kerk blijft beschikbaar. 
 
Kerst- en nieuwjaarswens 
 
Dit is onze laatste nieuwsbrief van het jaar 2016. Ik wil van de gelegenheid 
gebruik maken om jullie te bedanken voor de fijne samenwerking en het 
vertrouwen dat u stelt in onze school. Onze goede samenwerking zorgt ervoor 
dat we van onze school een warme school kunnen maken waar kinderen, 
ouders en leerkrachten zich goed voelen! 
Het team wenst jullie een gezellige, ontspannende kerstvakantie en een 
inspirerend en gezond 2017 toe! 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Mieke De Dobbelaere. 
 
 



Activiteitenkalender 2de trimester  
 
Vrijdag 13 januari  Vm.  Bezoek De Bijloke 4l, 5L, 6L 
Maandag 16 januari  Vm.  Start sportweek 1L 
                                                           Medisch schooltoezicht 3L                              
     13.15u  Creanamiddag 4L, 5L, 6L 
Dinsdag 17 januari  Vm.   Zwemmen lager 
Maandag 23 januari   13.15u Creanamiddag 1L, 2L, 3L 
Donderdag 26 januari    Gedichtendag 
Dinsdag 31 januari  9u  Zwemmen lager 
 
Woensdag 1 februari    Pedagogische studiedag: Geen school 
Maandag 6 februari    Lokale verlofdag 
Maandag 13 februari  Vm.   Bib Zomergem 3L 
Dinsdag 14 februari  Vm.  Zwemmen lager 

8.30u Theatervoorst. De Stroming Kikker, 
Koekie, Jodokus                                                                                                       

 
Woensdag 15 februari    Voorleesdag 
Donderdag 16 februari  9.30u  Bib Zomergem 4L 
Zaterdag 18 februari  19u  Quiz oudercomité 
Maandag 20 februari    Start verdraagzame week 
Donderdag 23 februari  15u  Oudercontact 
 
Zaterdag 11 maart   17u  Kruisjesviering 
Maandag 13 maart  11u  Theatervoorst. De Bijloke 1L, 2L, 3L 

13.15u Creanamiddag 4L, 5L, 6L 
19u  Infovergadering Leren leren 6L 
 

Dinsdag 14 maart   9u  Bib Zomergem 6L 
 Vm.  Medisch schooltoezicht 1L  
Woensdag 15 maart    Voorleesdag  
 
Maandag 20 maart  13.15u   Creanamiddag 1L, 2L, 3L 
Woensdag 22 maart 8.30u  Pedagogische studiedag: Geen school 
Vrijdag 24 maart 10.30u   Bib Zomergem (jeugdboekenweek) 2L
 13.30u   Bib Zomergem  
 
Woensdag 29 maart  8.00u   Milieuboot 4L, 5L, 6L 
Donderdag 30 maart  7.30u   Ontbijtzwemmen 
 11.20u   Verzoeningsviering 
 12.00u   Sobere maaltijd 
 
 


