Maandag 27 januari 2020

Welkom Millie
Peuterkijkdag
Biebbezoek op donderdag
Lokale verlofdag en conferentie

Beste ouders en kinderen
Welkom Millie
Op woensdag 15 januari werd Millie Van Hoecke geboren, dochtertje van Juf Kaat Mouton ( 1L ).
Proficiat mama Kaat en Papa Kwinten!
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Peut er k ijk dagen school Bek e

Op woensdag 29 januari is er in de Stipjesklas terug
peuterkijkdag. Iedereen die een peutertje ingeschreven heeft is
alvast welkom maar ook nieuwe mensen zijn welkom! Wij
hebben immers geen inschrijvingsstop. Mocht je iemand
kennen die naar een familiale ervaringsgerichte school op zoek
is, mag je hen hiervan zeker op de hoogte brengen ( flyer
peuterkijkdagen in bijlage ). De peuterkijkdag gaat door om
8.30 uur en duurt ongeveer een uurtje.
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Biebbezoek op donderdag 15 uur
We geven iedere donderdag de kinderen de kans om naar de uitleen in de Bib te gaan onder begeleiding
van Juf Mieke. Al wie dus nablijft op donderdag in de studie of op de speelplaats kan meegaan. Deze
vernieuwde actie past perfect binnen het leesbeleid op school.
Ter info!
Iedere eerste zondag van de maand is er een Beekse Bib Fans activiteit
voor de kinderen van de basisschool, er is dan ook uitleen mogelijk:
Maskers maken op zondag 2 februari van 10.00 uur tot 11.30 uur in de
Beekse bib! Met eierdoosjes, met papieren bordjes of voor de jongsten:
gewoon mooi kleuren! Wij zorgen voor de materialen. Graag inschrijven
en de wens kenbaar te maken. mail: pattyn.marleen@telenet.be

Lokale verlofdag en conferentie
Toch nog even meegeven dat er op maandag 3 februari GEEN school is wegens lokale verlofdag!
Ook op woensdag 12 februari zijn de kinderen thuis. Er is dan pedagogische conferentie godsdienst voor
de leerkrachten. Kinderen kunnen terecht in De Vlinder indien je geen opvang hebt.

Kalendernieuws
Januari 2020
maandag 27/01: Zwemmen les 3
Typeles 4 Hanver
dinsdag 28/01: Vaccinaties 1L en 5L op school
woensdag 29/01: Peuterkijkdag in Stipjesklas
donderdag 30/01: Gedichtendag
vrijdag 31/01: Gedichten schrijven met Maria Sesselle voor 4L en 5L op school

Februari 2020
maandag 3/02: LOKALE VERLOFDAG!
dinsdag 4/02: Herbakker voor 3l en 4L in de namiddag
maandag 10/02: Zwemmen les 4
woensdag 12/02: Conferentie, GEEN SCHOOL!
maandag 17/02: Zwemmen les 5
Start oudercontactenweek lager!
donderdag 20/02: auteursbezoek in BIB Zomergem voor 2L
vrijdag 21/02: Rapport 3
maandag 24/02 – zondag 01/03: Krokusvakantie

Met vriendelijke groeten
Directie
Gonda Lootens
en leerkrachtenteam Beke

