Maandag 10 februari 2020
Welkom César
Veilige schoolomgeving
Dikketruiendag
Conferentie
Pyamadag
Carnaval
Beste ouders en kinderen
Welkom César
Op zondag 26 januari 2020 werd César Fraeyman geboren, zoontje van Juf Axelle Dusselier ( 3L ).
Proficiat mama Axelle en Papa Arno!
Veilige schoolomgeving
Graag herhalen we nog even de afspraken voor het afhalen van de kinderen om 15 uur ( woensdag 12.05
uur ). Een hele periode lang werkte dit systeem heel goed.
Nu merken we dat er af en toe wel wat verkeerd loopt, daarom nog eens dit geheugensteuntje.

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!
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 )

Dikketruiendag

Op dinsdag 11 februari is het opnieuw Dikketruiendag. We trekken die dag niet enkel
een laagje meer aan ( de verwarming gaat een graadje minder ) maar we zetten ook
een kleine actie op touw waarvan je een glimp kan opvangen aan mijn bureau. Op
Voor de begeleide fietser – en voetgangersrijen voor kinderen die ZELFSTANDIG NAAR HUIS gaan
die manier maken we onze kinderen bewust dat we zorg moeten dragen voor ons
blijft alles hetzelfde.
milieu.

Conferentie
Op woensdag 12 februari zijn de kinderen thuis. Er is dan pedagogische conferentie godsdienst voor de
leerkrachten. Zij verkennen samen met de pedagogisch begeleider Myriam De Backer het ontwikkelveld
Rooms-Katholieke godsdienst binnen het leerplan ZILL ( Zin leren, Zin in leven )
De kinderen kunnen terecht in De Vlinder indien je geen opvang hebt.
Carnaval
Op vrijdag 21 februari, de laatste dag voor de krokusvakantie, mogen alle
kinderen verkleed naar school komen. Je hoeft hiervoor niets te kopen. Zelfs
iets knutselen en/of samenstellen is vaak origineler. In de loop van de dag
wordt er in kleuter en lager een Miss en Mister Carnaval verkozen.
In de namiddag is er een carnavalsstoet ( rond 14.15 uur ), enthousiaste
ouders en grootouders kunnen ons alvast verwelkomen langs de weg
( Priemwegel – Vijf Eiken – Oude Staatsbaan ).
Kalendernieuws
Februari 2020
maandag 10/02: Zwemmen les 4
dinsdag 11/02: Dikketruiendag!
woensdag 12/02: Conferentie, GEEN SCHOOL!
maandag 17/02: Zwemmen les 5
Start oudercontactenweek lager!
donderdag 20/02: auteursbezoek Gaudesaboos Pieter in BIB Zomergem voor 2L
vrijdag 21/02: Rapport 3
Carnavalsactiviteit ( NM ): supporters voor stoet gevraagd!
maandag 24/02 – zondag 01/03: Krokusvakantie
Maart 2020
Zaterdag 7/03: Trivial Time Quiz Oudercomité
Maandag 9/03: Start sportweek 2LA
Zwemmen les 6
Dinsdag 10/03: auteurslezing van Patricia David in bib Zomergem 3L ( VM )
Maandag 16/03: Start sportweek 2LB
Zwemmen les 7
Maandag 23/03: Zwemmen les 8
Dinsdag 24/03: Herbakker 1L en 2L ( VM )
Woensdag 25/03: vergadering oudercomité
Vrijdag 27/03: Oorcollege 1L 2L 3L 4L ( VM )

April 2020
Woensdag 1/04: Peuterkijkdag ( 8.30 uur – 10.00 uur )
Donderdag 2/04: Ontbijtzwemmen en sobere maaltijd
Zaterdag 4/04: Paasontbijt van oudercomité

Met vriendelijke groeten
Directie
Gonda Lootens
en leerkrachtenteam Beke

