Zomergem-Beke, maandag 2 september 2019

Eerste schooldag en eerste activiteiten – belangrijke informatie

Beste ouders
Na een gezellig gezond ontbijt is het nieuwe schooljaar van start gegaan. In onze kleuterafdeling zijn
we vandaag gestart met 66 kleuters en in onze lagere afdeling met 139 leerlingen. Een groep van 20
enthousiaste leerkrachten zal er opnieuw een boeiend schooljaar van maken.
Infoavond
Donderdagavond 5 september organiseren wij de infoavond waarop alle ouders uitgenodigd
worden. Dit jaar is er een gezamenlijk startmoment in de zaal. Jullie worden verwacht om 19.30 uur.
Tegen 20 uur gaat iedereen naar de klas om de nodige klasinformatie te ontvangen. Gelieve een
berichtje te sturen naar secretariaat@schoolbeke.be indien je niet aanwezig kan zijn.
Jaarthema
‘Play Children Play’ wordt het nieuwe jaarthema. Heel wat facetten rond het spel en het spelen
van kinderen zullen aan bod komen. We wisselen verder leuke ideetjes hieromtrent uit met scholen
uit Finland, Spanje en Kroatië.
Kalender
Onderaan vind je een overzicht van de vakantiedagen, vrije dagen en studiedagen gedurende dit
schooljaar.
Wat na schooltijd? ( 15 uur )

De school eindigt om 15 uur, dan mogen alle kinderen naar huis.
Voor wie niet naar huis kan bieden we volgende mogelijkheden aan:
-

Gratis vrij spel op maandag en dinsdag tot 15.30 uur
op donderdag tot 16 uur.

-

Studie aan €2 door juf Tini of vrijwilligster op maandag, dinsdag en donderdag:
voor 3L tot 6L van 15.10 – 16.00 uur.
voor 1L en 2L ( 3L en 4L bij minder huiswerk ) van 15.30 – 16.00 uur aan €1.

-

Zoals gebruikelijk zal er ook dit jaar een naschools aanbod zijn aan €2 per activiteit. Daarop
kunnen de kinderen zich per trimester inschrijven. De inschrijvingsbrief hieromtrent zal eind
deze week meegegeven worden. Daarop kan je dan ook intekenen op abonnementen en
maaltijden.

OPGELET!
De eerste schoolweek is er nog GEEN naschools aanbod!
Op maandag 2 september is er ook nog GEEN studie!

Kinderopvang
De kinderopvang BEKINOP is een gemeentelijk initiatief en je schrijft je kind dus ook éénmalig in via
de gemeentelijke website van Lievegem:
https://www.lievegem.be/leven-welzijn/buitenschoolse-kinderopvang
Let op! Als je kind niet ingeschreven staat, zal het ook niet toegelaten worden als het uitzonderlijk
naar opvang moet.

Openingsuren BEKINOP
Elke schooldag:
- ochtend: van 7 uur tot de school begint.
- avond: op maandag en dinsdag vanaf 15.30 uur, op
donderdag vanaf 15.55 uur en op woensdag en vrijdag
direct na school tot 18.30 uur.
Schoolvrije dagen:
- van 7 uur tot 18.30 uur.
Gesloten tijdens de vakanties
Schoolrekeningen
Gelieve geen geld mee te geven met je kind, alles komt op de maandelijkse rekening!
Schoolreglement
Het schoolreglement kan steeds op de website geraadpleegd worden.
Wie het schoolreglement op papier wenst te ontvangen stuurt een mailtje naar
secretariaat@schoolbeke.be.
Oudercomité
Op woensdag 11 september komt ons oudercomité voor het eerst samen. Wie graag wil
meewerken of kennismaken, is welkom om 20.00u in de leraarskamer. We overlopen alvast de
activiteiten voor het komend schooljaar.
Ouder- kind kampeerweekend van 14 tot 15 september. Infobrief volgt!
Spaghettifestijn
Op vrijdag 20 september komt onze klassieker er aan: spaghettifestijn! Houd alvast die avond vrij!
Inschrijvingsbrief volgt op maandag 9 september.
Belangrijke info
Wij bieden geen melk of water meer aan. Bij de kleuters staan wel watertorens. Maar van de oudste
kleuters tot 6de leerjaar mag men zelf een flesje water meebrengen. Voor de hele kleuterafdeling
blijven we elke dag fruit aanbieden. Dit kleuter/peuterhapje is betalend. Voor het lager verwachten we
dat ze zelf een stukje fruit meebrengen op donderdag!
Ik wens iedereen een schitterende start van een boeiend schooljaar.
Indien vragen of opmerkingen: mijn deur staat altijd voor jullie open!
Hartelijke groeten
Gonda Lootens, directie
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