Zomergem-Beke, maandag 17 september 2018
Beeld-en fotorecht
Strapdag
Maand van de sportclub
Nieuws van onze Beekse bib
Donderdag 20/09: Bekinop gesloten in de avond
Beste ouders en kinderen
In bijlage ontvangen jullie een brief i.v.m. beeld- en fotorecht. Gelieve aandachtig te lezen en
deze week nog terug te bezorgen.
Op vrijdag 21 september vieren we op onze school de STRAPdag!
Daarmee wil de school de ouders en kinderen aanmoedigen om zich duurzaam en veilig naar
school te verplaatsen. Wij moedigen iedereen aan om een fluohesje en helm te dragen
wanneer ze met de fiets komen. Kinderen die te voet of met de auto komen vragen we om
ook steeds een fluohesje te dragen. Op die manier is iedereen meer zichtbaar op de parking
en langs de straten van School Beke!
Vanaf maandag 24 september zullen alle kinderen
dagelijks gecontroleerd worden of ze een fluohesje
aanhebben.
De speelplaats zal er ‘s ochtends fluogeel uitzien en
ook bij het naar huis toe gaan zullen we overdonderd
worden door fluorescerende kinderen!
Wanneer kinderen 30x in orde waren, ontvangen ze
ook een leuke verrassing! Helpen jullie mee om de omgeving rond de school meer zichtbaar
te maken? Alvast bedankt
voor jullie enthousiaste
medewerking!
Verder is september de
kader van deze actie roepen
leerlingen op om op
outfit van hun sport(club)
doen mee!

maand van de sportclub! In het
Sport Vlaanderen en Moev alle
woensdag 19 september in de
naar school te komen! Ook wij

BBF nodigt de kinderen ( en ook volwassenen) uit voor een herfstwandeling op zondag 7
oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur. We vertrekken om 10.00 uur stipt voor een verrassend
tochtje van ongeveer 2 km. In het plaatselijke bos zoeken we herfstvruchten o.a. denappels.
Deze denappels zullen we dan laten drogen en volgende maand, in november, verwerken
tot een echt kunstwerk. Inschrijven is gewenst, niet echt nodig.
Donderdag 20 september is Beknop na school gesloten. School en oudercomité zorgen
echter voor opvang tot 18 uur! Gelieve hier rekening mee te houden!
Met vriendelijke groet

Bart Mattheeuws, directie School Beke

