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Beste ouders en kinderen 
 
Na een toffe herfstvakantie vliegen we er weer in. Het tweede deel van deze eerste trimester heeft terug 
heel wat in petto. 
 
Nieuwe startertjes 
 
Vandaag zeggen we welkom aan Otis, Manne en Moataz. We wensen hen een goede start toe in de 
Stipjesklas. Ook welkom aan Juf Yana Martens, zij zal Juf Ulrica zal vervangen tot aan de kerstvakantie. 
We wensen Juf Ulrica een spoedig herstel toe! 
 
Chocoladeverkoop 
 
Wie zijn bestelling nog niet binnenbracht, kan dit nog steeds doen tot en met vrijdag 8 november! We 
verkopen lekkere ambachtelijke chocoladefiguren aan €7 in wit, melk of fondant. Onderaan deze brief 
kan je het bestelstrookje nog eens terugvinden. 
 
Europees project Play Children Play 
 
Net voor het herfstverlof gingen Juf Gonda, Juf Petra en Juf Nele naar Finland om het Europese project 
op te starten. Zij kwamen terug met heel wat bagage om onze speel – en sportcultuur rijker te maken. In 
de loop van dit tweejarig project zullen er tal van activiteiten plaatsvinden in dit thema. 
We beginnen alvast met een één- minuut- challenge per week : iedere klas kiest een motorische 
grondoefening om de spieren strak te houden. Alle kinderen doen die iedere dag samen op de 
speelplaats voor ze de klas binnengaan om 13.15 uur. 
 
Klusjesdag 
 
De school én het oudercomité nodigen jullie uit naar de klusjesdag op zaterdag 26 november. 
We geven de speelplaats een verfrissende opknapbeurt.  
En zoals steeds…. VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK! 
Er zijn veel verschillende soorten klusjes zoals afschuren – schilderen – beitsen – boren – grond 
klaarleggen – naar containerpark rijden – boren en pluggen - … 
Je hoeft ook niet de hele dag te komen, geef je naam op en vink het dagdeel aan. 
Wie over de middag blijft kan ook een broodje bestellen. 
Om veiligheidsredenen vragen we om geen kinderen mee te brengen op de klusjesdag. 
 
Sinterklaas 



Op vrijdagnamiddag 6 december trakteert het oudercomité én de school al onze kinderen op een mooie 
Sinterklaasvoorstelling van VZW Blinde Vink. De voorstelling is enkel voor de kinderen bedoeld. Er zal 
ook een korte persoonlijke meet&greet zijn met de Sint. Die namiddag zal de school echter pas om 
15.30 uur uit zijn. Houden jullie daar rekening mee a.u.b.?  
 
 
Warmste week 
 
Op vrijdagnamiddag 13 december( vanaf 14 uur ) nodigen we jullie allen uit op de warmste weekborrel. 
Die wordt georganiseerd door het oudercomité. Dan gaat ook de traditionele warmste week 
koekjesverkoop door van de school. Dit jaar kozen we voor VZW Namastehuis als goede doel. Juf Petra is 
daar als vrijwillige medewerker aan de slag en zij zal dan ook met plezier dit project aan onze kinderen 
toelichten. Meer info volgt later! 
 
Nieuwjaarsbrieven 
 
Onderaan vinden jullie een strookje om de nieuwjaarsbrieven en eventueel een kerstboek te bestellen. 
De nieuwjaarsbrieven kosten €0,75 ( dezelfde kostprijs voor de gedrukte als de zelfgemaakte ), de prijs 
voor het kerstboek vinden jullie op het strookje. 
Strookje graag afgeven tegen volgende week vrijdag 15 november. 
 
  
Kalendernieuws 

 
November 
Week 4 november - 8 november: oudercontactenweek lager  
 wel studie op maandag – NIET op dinsdag en donderdag                                     
 naschoolse kleutersport ( door Juf Kaat ) op dinsdag valt weg!! 
 
Vrijdag 8 november: HERINNERINGSEDUCATIE 

4L: naar Canadaplein in Zomergem + gemeentehuis 
               5L-6L: Film Oorlogsstemmen in de kerk van Waarschoot 
Maandag 11 november: GEEN SCHOOL ( wapenstilstand ) 
Zaterdag 16 november: KLUSJESDAG  ( alle ouders en sympathisanten welkom! ) 
Maandag 18 november: VOORLEESDAG met (groot)ouders 
Woensdag 20 november: GEEN SCHOOL ( conferentie ) 
Vrijdag 29 november: afhaalmoment 1 chocoladefiguren 
 
December 
Maandag 2 december: afhaalmoment 2 chocoladefiguren 
Vrijdag 6 december: SINTERKLAASFEEST met theatervoorstelling tot 15.30 uur ( voor de kinderen ) 
Maandag 9 december: start sportweek 3L 
Vrijdag 13 december: grootouderfeest Stipjesklas( VM )  
                                       WARMSTE WEEKACTIE in de namiddag! 
Woensdag 18 december: PEUTERKIJKDAG in de Stipjesklas 
Vrijdag 20 december: Rapport 2 en kerstgebeuren in de klassen 
 

 



 

Directie en leerkrachtenteam Bekeschool 

 

CHOCOLADEVERKOOP 

BESTELSTROOKJE VOOR HET SECRETARIAAT VAN 

…………………………………………………………………………………………………………. ( naam kind ) 

KLAS: ………………………. 

Ik bestel: 

- aantal stuks WIT             ………………..x €7 = € ………………………  

- aantal stuks MELK          ………………..x €7 = € ……………………… 

- aantal stuks FONDANT  ………………..x €7 = € ……………………… 

                                                         TOTAAL = € …………………….. 

Naam en handtekening  

 

 

NIEUWJAARSBRIEVEN 

 

Ik ……………………………………………………………………………… ouder van ………………………………uit klas………..bestel: 

 

O ……………….. nieuwjaarsbrieven. De nieuwjaarsbrieven zijn bestemd voor  ( graag juiste aanspreking ): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

O het gewone kerstboek van Averbode aan €7,00 

O het kerstboek met educatieve uitgave van Averbode aan €14,00 

 

Handtekening 

 

 

 


