Lievegem-Beke, maandag 16 september 2019

Dag van de sportclub & strapdag
Vrijdagavond 20/09: Spaghettifestijn!
Lokale verlofdag: BEKINOP gesloten op 30/09: opvang in De Vlinder – Zomergem.
Veilige schoolomgeving
Nieuws vanuit de BIB

Beste ouders en kinderen

Dag van de sportclub & strapdag
Zoals reeds aangekondigd mogen alle kinderen op woensdag 18 september in hun sportkledij naar
school komen. Ben je niet in een sportclub, geen nood. Je mag iets aantrekken of meebrengen van je
favoriete sport ook ( bv. duikbril, raket, … )
Wij gaan op vrijdag 20 september ( eerste officiële strapdag ) nog niet van start met
onze verkeersveiligheidsacties met de kinderen. In de loop van volgende week
worden de acties aangekondigd in een nieuwsflash!

Vrijdagavond 20/09: Spaghettifestijn!
Aan de ingeschrevenen: probeer tijdig aanwezig te zijn voor jullie shift ( 18 uur of 19.30 uur ), zo kan
iedereen rustig tafelen.
Voor wie nog wenst te komen, mail tegen ten laatste woensdag 18 september naar
secretariaat@schoolbeke.be of geef uw strookje af in de klas van uw kind of op het secretariaat.
Lokale verlofdag: BEKINOP gesloten op 30/09!
Op maandag 30 september is er lokale verlofdag, Bekinop is dan gesloten. De kinderen kunnen wel
terecht in de opvang De Vlinder in Zomergem ( Lt. Dobbelaerestraat 42a, open vanaf 6.30 uur tot 19.00
uur)

Veilige schoolomgeving
Bij het begin van het schooljaar vragen we aan onze (groot)ouders om toch de geldende verkeers- en
parkeerregels te respecteren in de schoolomgeving.
Je kind uitzwaaien aan het hek Oude Staatsbaan mag, maar hinder de kinderen die zelfstandig naar
school komen NIET. Geef hen de nodige ruimte a.u.b. , zij maken ook gebruik van het voetpad.

Om het schoolverlaten vlot en veilig te laten verlopen voorzien we een ouderzone BINNEN de school
aan de lange muur van zaal De Priem. Alle ‘afhalers’ komen dus de school binnen!
Deze week is een PROBEERWEEK.
Kleuter ophalen? Alles blijft hetzelfde! (Kleuter afhalen in de klas).
Kind lager ophalen?



OF je haalt je kleuter af in de klas en neemt je kind lager mee vanuit de BUITENRIJ aan de klas
Juf Ulrica/Juf Ina.
OF je hebt enkel een kind lager om af te halen: je gaat in OUDERZONE staan nadat Juf Nele het
hek heeft geopend. Bij het buitenkomen via de brandtrap komt je kind bij jou  je verlaat
onmiddellijk hand in hand de school
( idem voor de fietsers, zij stellen zich klaar in de fietszone ).

Dit systeem staat of valt met het TIJDIG aanwezig zijn van de ouders om 15 uur.
Voor de begeleide fietser – en voetgangersrijen voor kinderen die ZELFSTANDIG NAAR HUIS gaan blijft
alles hetzelfde.

Nieuws vanuit de BIB

De bib van Beke is normaal open op donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur
Elke 1ste zondag van 9.30 tot 11.30 uur
Maar….
Uitzonderlijk zal de bib gesloten zijn op do 3, zo 6 en
Do 10 oktober. Wegens aanpassingen aan het computerprogramma
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