
 

                                                                      Maandag 6 januari 2020 

 
 
Nieuwjaarswensen  
Luizenproblematiek 
Veilige schoolomgeving 
Naschools aanbod 
 

 
Beste ouders en kinderen 
 
Nieuwjaarswensen 
Op driekoningendag wil ik alle gezinnen van onze school een gelukkig nieuw jaar wensen. Ik hoop dat 
2020 jullie veel levensvreugde en een goede gezondheid mag brengen. 
                                               

                                                               
 
 
Luizenproblematiek 
 
Omdat het probleem van de luizen heel hardnekkig blijft aanhouden, starten we vanaf deze week met 
een screening van de kinderen uit de klassen waar luizen werden gemeld. Zo zal er nu vrijdag gescreend 
worden in het tweede leerjaar en de dummiesklas. Uw kind zal een brief meekrijgen als er luizen, 
levende of dode neten worden vastgesteld. In de toekomst zullen we systematische screeningen doen na 
iedere vakantieperiode.  
 
Veilige schoolomgeving:  
 
We zijn nog steeds in de donkere maanden, mogen we vragen dat alle kinderen hun fluohesje 
aantrekken zodat ze goed zichtbaar naar school komen? 
Bovendien durven we nogmaals aandringen om op het kerkplein op de voorziene parkeerplaatsen te 
staan. We nemen het voetpad en de rijruimte niet in om te stationeren of te parkeren. Zo werken we 
samen aan de veiligheid van al onze kinderen! 
 
Naschools aanbod 
 
De kleutersport op dinsdagnamiddag ( 15 uur – 16 uur ) die normaal gezien door Juf Kaat wordt gegeven 
gaat voorlopig NIET door! Zij is met bevallingsrust. We zijn op zoek naar vervanging, maar vandaag heeft 
er nog iemand afgezegd. We hopen vlug een vervangster te vinden.  



Kalendernieuws 

 
 Januari 2020 

maandag 6/01 Typeles 1  Hanver ( ingeschevenen 5 en 6 L) 

maandag 13/01: Zwemmen les 1 

                                  Oorcollege 5L en 6L 

                                  Typeles 2 Hanver 

vrijdag 17/01: Grootouderfeest tweede leerjaar in de namiddag. 

maandag 20/01: Zwemmen les 2 

                                  Typeles 3 Hanver 

dinsdag 21/01: Snuffeldag middenschool Zomergem (6L) 

maandag 27/01: Zwemmen les 3 

                                  Typeles 4 Hanver 

dinsdag 28/01: vaccinaties 1L en 5L op school 

woensdag 29/01: Peuterkijkdag in Stipjesklas 

 

Februari 2020 

maandag 3/02: LOKALE VERLOFDAG! 

dinsdag 4/02: Herbakker voor 3l en 4L in de namiddag 

maandag 10/02: Zwemmen les 4 

woensdag 12/02: Conferentie, GEEN SCHOOL! 

maandag 17/02: Zwemmen les 5 

                           Start oudercontactenweek lager! 

donderdag 20/02: auteursbezoek in BIB Zomergem voor 2L 

vrijdag 21/02: Rapport 3 

maandag 24/02 – zondag 01/03: Krokusvakantie 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Directie 

Gonda Lootens 

en leerkrachtenteam Beke 


