
  Nieuwsbrief School Beke  maandag 15 oktober 2018 

Dinsdag 16 oktober  Aankomst buitenlandse leerkrachten (Europees project) 

Woensdag 17 oktober Conferentie: geen school 

Vrijdag 26 oktober  Halloween 

Chocoladeverkoop 

Groeien en bloeien 

 

Beste ouders 

 

Morgen komen 13 buitenlandse leerkrachten aan! We gaan ze feestelijk verwelkomen in 

onze zaal en de jongens en meisjes van het 5de en 6de leerjaar mogen ze in het Frans, het 

Engels en het Spaans rondleiden in onze school!  

- Op dinsdag mogen zij onze klassen verkennen en kijken hoe wij ervaringsgericht aan de 

slag gaan.  

- Op woensdag is er een conferentie waarbij een gastspreker hen en ons verder 

onderdompelt in het ervaringsgericht onderwijs.  

- Donderdag is het hun beurt om in onze klassen gastlesjes te geven in het Frans of het 

Engels. We hopen dat onze kinderen het een boeiende ervaring vinden! 
 

Woensdag 17/10 is er dus geen school omwille van de conferentie. 
 

Jullie krijgen een heleboel extra (toffe initiatieven) brieven mee vandaag! 

1) Eerst een aankondiging van de halloweenavond georganiseerd door het 

oudercomité. Houd je maar stevig vast want we gaan voor een nieuw (griezelig) 

concept! Het belooft klappertanden spannend te worden! Strookjes graag binnen 

tegen volgende maandag! 
 

2) We verlaten onze jaarlijkse actie van de koekjesverkoop en we duiken de wereld 

van de chocolade in! Binnenkort komt de sint op bezoek … iedereen kan dan wel 

iets lekkers voor de schoen gebruiken! De opbrengst gebruiken we om de oudste 

klassen en de gangen van de school te herschilderen. 
 

Ondertussen zijn we terug oktober en is het tijd om beloftes in te lossen! Het project 

groeien en bloeien (om de zaal de Priem te bouwen) is aan zijn laatste aflossing toe. Op 

de schoolfactuur of via brief of via domiciliëring zal je voor de laatste keer gevraagd 

worden jouw bijdrage te betalen. Hartelijk dank aan iedereen die 5 jaar lang ons 

gesponsord heeft! We hebben dagelijks plezier aan het gebruik van onze prachtige zaal! 

 

Met vriendelijke groet 

 

Bart Mattheeuws, directie 


