maandag 29 augustus 2022

Beste ouders
Zoals beloofd stuur ik jullie vandaag een bijkomende organisatiemail om de eerste week van september
veilig en goed te laten verlopen. Het is heel wat info maar toch wel belangrijk.
Camping Kidsch
Zijn jullie al ingeschreven voor Camping Kidsch? Zeker doen!

GIMME:
Oproep: hebben jullie zeker de klaskanalen al aangepast aan
het nieuwe schooljaar? Zo krijg je steeds de juiste informatie.
Bij problemen, gebruik de helpdesk (vraagtekentje) of
contacteer ons! Deze nieuwsbrief gaat éénmaal via mail
verstuurd worden, daarna enkel via GIMME. Alle
nieuwsbrieven zijn ook raadpleegbaar op onze
schoolwebsite: www.schoolbeke.be Blijf steeds bij: Installeer
de GIMME lite app op je smartphone/I-phone (nieuwste
versie).
Straks welkom op ons opendeurmoment
Op maandag 29 augustus tussen 17.00 uur en 18.00 uur kunnen onze kleuters + leerlingen eerste
leerjaar met hun ouders langskomen op een opendeurmoment in hun nieuwe klas.

Verlofdagen en vakanties 2021-2022 (zie ook kalender GIMME)
-

vrijdag 7 oktober 2022: pedagogische conferentie 1 – geen school!
maandag 10 oktober 2022: lokale verlofdag – geen school!
maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022: herfstvakantie
vrijdag 11 november 2022: wapenstilstand
woensdag 23 november 2022: pedagogische conferentie 2 (scholengemeenschap) – geen school!
maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 : kerstvakantie
woensdag 1 februari: pedagogische conferentie 3 – geen school!
maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023 : krokusvakantie
maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023 : paasvakantie
maandag 1 mei 2022: dag van de arbeid – geen school
donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 : hemelvaartweekend
maandag 29 mei 2023: pinkstermaandag – geen school!
dinsdag 30 mei 2023: lokale verlofdag – geen school!
woensdag 7 juni: pedagogische conferentie 4
zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023: grote vakantie

Even herhalen… schoolstart op 1 september
ALLE kinderen én hun ouders worden op donderdag 1 september op de speelplaats verwacht
(vanaf 8.00 uur).
We ontvangen jullie graag met een traditionele koffiekoek en bijpassende chocomelk of koffie.
De ouders en kinderen van het eerste leerjaar:
Als de andere kinderen rond 8.45 uur allemaal naar hun klasje zijn, gaat een plechtig afscheid van
de 3de kleuterklas op de groene zone door! Daar gebeurt de officiële overdracht naar het eerste
leerjaar. Dit scharniermoment willen we niet zomaar laten voorbij gaan!
Veilig naar school
We hechten veel belang aan het dragen van een fluohesje bij het van en naar school komen. De
gemeente Lievegem ondersteunt ons daarin en voorziet voor het 3de jaar op rij een hesje voor de
kinderen van 1K, 1L en 4L. De nieuwe levering zal er jammer genoeg nog NIET zijn op 1 september, lieten
ze ons weten.
Dit schooljaar gaan we dus een stapje verder: we VERPLICHTEN het dragen van een fluohesje bij het
naar school komen, naar huis gaan en alle schooluitstappen.
De maand september zien we nog als een oefenperiode, maar zodra de nieuwe hesjes er zijn is het
verplicht.
Brengen kinderen
Alle kinderen komen langs het hek in de PRIEMWEGEL het schoolterrein op. De ouders komen NIET mee
op de speelplaats. Voor de ouders van de nieuwe instappertjes maken we graag een uitzondering de
eerste dag(en).

Afhalen kinderen
Kleuters:
We organiseren terug éénrichtingsverkeer voor het afhalen van de kleuters:
- Je komt de school binnen langs het hek in de OUDE STAATSBAAN.
- Je loopt naar de kleuterklassen zoals voor corona.
- Je neemt je kleuter aan de eigen klasdeur mee en verlaat de school langs het hek PRIEMWEGEL.
- Als broer of zus de kleuter mag ophalen, dan kan dit enkel met een schriftelijke toelating van de
ouder(s) gericht aan de kleuterjuf.
- Wie nog een kind in het lager heeft wacht buiten het hek op de parkeerstrook voor het
hek PRIEMWEGEL.
Lager:
De ouders van kinderen lager halen hun kind af via het hek PRIEMWEGEL!
-

Ze komen de speelplaats NIET op en wachten rondom het hek BUITEN het schoolterrein.
De kinderen lager vormen een wachtrij langsheen de muur van de refter, als ze hun ouders zien
aan het hek Priemwegel mogen ze de school verlaten.
Laat zoveel als mogelijk jouw kind zelfstandig naar huis gaan in de voetgangersrij of fietsrij naar
de Oude Staatsbaan of einde Priemwegel. Die rijen zijn onder begeleiding van een leerkracht en
de kinderen worden veilig overgestoken.

Warme maaltijden
We zijn genoodzaakt de prijs van de schoolmaaltijden aan te passen (prijsstijging bij traiteur). Dit werd
ook voorgelegd aan de schoolraad. We verhogen een maaltijd met €0,50 buiten vorig schooljaar.
Kleutermaaltijd + 1L en 2L: €3,25
3L-4L-5L-6L: €3,50
soep € 0,60
Voor wie het moeilijk wordt kunnen er via OCMW Lievegem ook €1 –maaltijden aangevraagd worden, mits
een sociaal onderzoek uiteraard.
Play Children Pay – Iedereen talentrijk
Onze Erasmuspartners (Kroatië – Finland – Spanje) komen op bezoek in de week van 26 september. Ze
bezoeken de klassen en bekijken ons onderwijssysteem. Op donderdagnamiddag 29 september
organiseren we voor iedereen – dus ook voor ouders die dan kunnen - een speelfeest om ons thema Play
Children Play af te sluiten. We starten om 13.30 uur, meer info volgt nog!
Het traditionele spaghettifestijn zal wegens dit bezoek eens NIET doorgaan, een ander initiatief later op
het jaar kan na overleg met het oudercomité.
Infoavonden begin september
Om de klaswerking van nabij te leren kennen nodigen we alle ouders uit op de infoavonden begin
september: ze starten allemaal om HALFACHT!
Maandag 5 september: 3L
Donderdag 8 september: stipjesklas (Peuters + 1K) , dummies (2K + 3K), 4L
Woensdag 14 september: 1L – 2L – 5L – 6L

Naschoolse activiteiten
De eerste week van het schooljaar kan er ingetekend worden voor het naschools aanbod. We zijn nog op
zoek naar ouders/lesgevers die eventueel graag zo’n aanbod willen voorzien tussen 15 uur en 16 uur.
Kennen jullie iemand? Geef dan zeker door op schoolbeke@telenet.be
De dagen zijn nog niet zeker, maar wat ligt wel al vast?
Kleuteryoga (Liesbeth) – muzisch klasje 1L-2L -3L beeld, dans, woord (Charline) – natuurklasje 4L-5L-6L
(Annie) – handvaardigheid (Bobonne).
INSCHRIJVEN EERSTE SCHOOLWEEK VIA GIMME ANTWOORDSTROOKJE – LESSEN STARTEN OP
MAANDAG 12 SEPTEMBER
Kostprijs: €2 ( behalve de yogacursus, info volgt)
Naschoolse studie
Naschoolse studie: op ma – di – do ( voor eerste graad is een halfuurtje ook mogelijk ) begeleid door Juf
Nita en Juf Eline. Dit is ook betalend (€1). STUDIE START AL OP MAANDAG 6/09!!
Peuterkijkdagen
Ken je nog iemand die op zoek is naar een fijne school voor de kleine spruit? Geef gerust onze flyer door.
Peuters die na 1 september starten krijgen ook nog een persoonlijke uitnodiging.

Verjaardagstraktaties
Vanaf dit schooljaar trekken we onze focus op (sociale)duurzaamheid ook door naar de
verjaardagstraktaties.
Een verjaardag van een kind kan niet onopgemerkt voorbijgaan!
Hoe jonger de kinderen hoe uitgebreider die dag gevierd wordt bij ons op school. Daarom geven
we de ouders/kinderen de keuze uit een aantal haalbare opties voor een traktatie:

Een individuele traktatie kan zijn: één cake voor de ganse klas of een snoepje dat in één keer in
de mond kan of een stukje fruit per kind.
Wie graag ook nog een klasgeschenkje voorziet mag dit zeker doen. Dit is echter totaal
vrijblijvend!
Hier vragen we dan dat er zeker NIETS nieuws aangekocht wordt!
Enkele mogelijkheden op een rijtje: een spel uit de kringwinkel - een mooi (prenten)boek te geef
- een zelfgemaakt iets - …
Laat jullie creativiteit maar de vrije loop.
Aan iedereen een fijne start op woensdag 1 september.
We kijken ernaar uit om jullie allen terug te zien!
Met vriendelijke groet
Gonda Lootens
Directeur

