Nieuwsflash School Beke

Maandag 6 maart 2018

Maandag 5 maart Start werken Priemwegel en kerkplein
Vrijdag 9 maart
Pyjamadag
Aanpassen en heropfrissen schoolafspraken
Zaterdag 31 maart Paasontbijt
Beste ouders
De werken aan de Priemwegel en het kerkplein zijn gisteren van start gegaan. Direct
merk je dat het wat drukker wordt aan de schoolpoort! Nog even ter verduidelijking:
poort Priemwegel is gesloten! Daarom enkele afspraken:
1. bij het brengen:
- Parkeer veilig en zorg dat de omgeving van de schoolpoort niet belemmerd wordt.
- Ondanks het drukker verkeer, vragen we toch om op tijd te komen. Het
onthaalmoment in de klas is heel belangrijk binnen onze schoolvisie en het is niet
prettig dat dit moment vaak gestoord wordt door laatkomers!
- Houd het afscheid kort en breng bij een moeilijk afscheid jouw kind tot bij de
leerkracht die toezicht houdt. Ouders die blijven “plakken” brengen immers andere
kinderen in verwarring.
2. bij het ophalen:
- Alle ouders wachten om 15 uur buiten de schoolpoort tot de bel gaat. Na het
belsignaal komen de ouders van de kleuters de kinderen afhalen in de klas, de ouders
van het lager wachten op hun kind op de grote speelplaats langs de borders aan de
straatkant. Zo worden de rijen niet belemmerd en kunnen de leerkrachten toch goed
zien wie al afgehaald wordt en wie niet.
OPROEP: zijn er (groot)ouders die een attest hebben van gemachtigd opzichter en die
‘s morgens van 8.15 tot 8.30 uur vrij zijn om de kinderen te helpen oversteken, graag
een seintje aan meester Bart!
Als gezonde school merken we dat er vaak snoep en chocolade in de boterhamdoos
zit. Dit kan niet! Dit staat ook zo in ons schoolreglement. Gelieve dit dus niet meer
mee te geven.
Vrijdag 9 maart gaat de 3de editie van de Nationale Pyjamadag van Bednet door.
Ketnet en MNM doen ook mee. We komen in pyjama naar school uit solidariteit met
zieke kinderen en jongeren.
Vergeet niet om tijdig in te schijven voor ons royale paasontbijt van zaterdag 31 maart!
Ten laatste tegen vrijdag 16 maart inschrijvingsstrookje afgeven!
Met vriendelijke groet
Bart Mattheeuws
Directie School Beke

