
Zomergem-Beke,  dinsdag 12 maart 2019 

 

 

 

Zieke juffen 

Veiligheid rond de schoolpoort 

Vrijdag 15 maart Pyjamadag 

Activiteitenkalender 

Paasboeken 
 

Beste ouders 

Gisteren startten we de week met 3 zieke juffen: juf Ulrica, juf Kaat en juf 

Eline. Zoals jullie waarschijnlijk gehoord hebben via diverse media zijn er sedert 

november geen leerkrachten meer vrij! Van knelpuntberoep gesproken! We doen 

dus ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te organiseren! Vandaag konden 

we gelukkig terug op juf Eline rekenen! Juf Kaat komt waarschijnlijk donderdag 

terug en wordt tijdens haar afwezigheid vervangen door juf Ann. Juf Ulrica zal 

langere periode afwezig zijn. Deze week springen juf Nadine en Ingrid bij ter 

ondersteuning van juf Ina zodat we toch altijd met 2 in de Julesklas zijn. Vanaf 

volgende week komt juf Elke (laatste jaarstudente) onze rangen versterken!  

Mogen we vragen om vanaf 8 uur niet meer met de auto voorbij de slagboom te 

rijden uit veiligheid voor de kinderen! Alvast bedankt! 

Vrijdag is er pyjamadag in het teken van Bednet. Al kinderen mogen die dag in 

pyjama naar school komen en in de klas wordt even stilgestaan bij deze 

problematiek. 

Slechts 4 weken naar de paasvakantie toe maar het beloven drukke tijden te 

worden. Op de keerzijde vinden jullie de activiteitenkalender! 

Onderaan vinden jullie ook een strookje voor de bestelling van een paasboek. 

Graag ten laatste tegen vrijdag binnenbrengen. 

Met vriendelijke groet 

Bart Mattheeuws, directie 

Ik, …………………………………………………………, ouder van …………………………………………………………… 

uit klas ……………………… bestel graag: 

 

O  het gewone paasboek    aan €7,00 

O het paasboek + educatieve uitgave  aan €14,00 

 

Handtekening 



Activiteitenkalender maart – april 2019 

Woensdag 13 maart Start sportweek 6L 

Donderdag 14 maart Medisch onderzoek 1K 

Vrijdag 15 maart  Medisch onderzoek 1K 

Maandag 18 maart  Zwemmen! 

    Bibbezoek 3K - Jeugdboekenweek 

    Start sportweek 5L 

Dinsdag 19 maart  Boerderijproject 6L 

    Bibbezoek 2K – Jeugdboekenweek 

Woensdag 20 maart Vertelvoormiddag 

Donderdag 21 maart Bibbezoek 1L – Jeugdboekenweek 

    Theaterbezoek 5L 

Vrijdag 22 maart  Theaterbezoek 6L 

    Grootouderfeest 2L en 3L 

Zaterdag 23 maart  Kruisjesviering 6L 

Maandag 25 maart  Zwemmen 

    Start sportweek 2L 

    Oorcollege in De Bijloke voor 3L en 4L  

Dinsdag 26 maart  20.00u Vergadering oudercomité 

Woensdag 27 maart Bibbezoek (voorstelling Kleefletter) voor 3L en 4L 

    6L bezoekt schoolhoeve Ten Doorn 

Vrijdag 29 maart  8.00u Koffiestop 

    Boerderijproject 6L 

    Voorstelling musical 4L voor alle kinderen. 

Maandag 1 april  Zwemmen 

Dinsdag 2 april  Bibbezoek 5L – Jeugdboekenweek 

    13.30u Voorstelling musical 4L voor hun grootouders 

Woensdag 3 april  11.00u Voorstelling musical 4L voor hun ouders 

    Afsluiter boerderijproject 6L 

Donderdag 4 april  7.30u Ontbijtzwemmen 

    12.00u Sobere maaltijd 

Vrijdag 5 april  Paaseierenraap voor de kleuters 

Zaterdag 6 april  Paasontbijt georganiseerd door het oudercomité 

    Start paasvakantie 

Maandag 22 april  Paasmaandag – nog geen school! 

Woensdag 24 april  NM: SVS voetbal voor 3L tot 6L 

Donderdag 25 april  Sportvoormiddag voor 3K 

Vrijdag 26 april  Sportvoormiddag voor 3K 

 


