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Beste ouders 
 
Zoals beloofd stuur ik jullie vandaag een bijkomende organisatiemail om de eerste week van 
september veilig en goed met zijn allen te laten verlopen. 
 
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 mits het dragen van 
een mondmasker. 
 
Afhalen kinderen 

 
 
Voor de veiligheid van iedereen doen we aan ouderspreiding!  
Iedere volwassene + jongere ouder dan 12 jaar draagt ALTIJD een 
mondmasker op school én in de schoolomgeving.                                                
 
 
 

Kleuters: 
We organiseren éénrichtingsverkeer voor het afhalen van de kleuters.  

- Je komt de school binnen langs het hek in de OUDE STAATSBAAN 
- Je loopt RECHTDOOR naar de kleuterspeelplaats. 
- Je neemt je kleuter onmiddellijk mee en verlaat de school langs het hek  PRIEMWEGEL. 
- Wie een kind in het lager heeft,  gaat op veilige afstand wachten in de ouderzone langsheen 

de stipjesklas!! 
 

Lager:  
De ouders van kinderen lager halen hun kind af via het hek PRIEMWEGEL! Ze komen de speelplaats 
NIET op en wachten verspreid 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. Die rijen zijn onder begeleiding van een leerkracht en de kinderen 
worden veilig overgestoken. 

 
Start op 1 september 
 
ALLE kinderen ( behalve 1ste leerjaar) worden op dinsdag 1 september op de speelplaats verwacht 
tegen 8.30 uur ( hek open vanaf 8.15 uur ), jammer genoeg zonder de ouders dus.   

Op de eerste schooldag – dinsdag 1 september – komen de kinderen van het eerste leerjaar én 
hun ouders naar school tegen 9 uur ( niet vroeger a.u.b ). Als de andere kinderen reeds allemaal 
veilig naar hun klasje zijn, gaat een plechtig afscheid van de 3de kleuterklas door op de 
speelplaats! De ouders stellen zich - met mondmasker aan - verspreid op de speelplaats op voor 
de officële overdracht naar het eerste leerjaar. Toch een scharniermoment dat we niet zomaar 
willen laten voorbij gaan! 



 
Warme maaltijden – Frietjesdag 
 
We kregen groen licht om warme maaltijden aan te bieden en dat gaan we met plezier doen!  
 

- Wie Caroline nog niet verwittigde om op de eerste twee middagen – di 1 september en do 3 
september -  warm te blijven eten, doet dit best nu nog op het mailadres 

secretariaat@schoolbeke.be  met vermelding van de naam en de klas van uw kind. 
 

- Op vrijdag 4 september is het frietjesdag! Alle kinderen mogen dan frietjes met frikandellen 
blijven eten. Enkel wanneer je kind toch naar huis gaat die middag, laat je dit op 1 september 
aan de klasjuf of meester weten. We rekenen hiervoor €2 aan voor een kleuter en €2,50 voor 
een kind van het lager. 

                                                       
 

Jaarthema Play Children Pay – Iedereen talentrijk 
 

                                                                                                                                                       
Dit schooljaar zitten we in ons 2de jaar van het Europees project 
Play Children Play. 
We zetten het project verder met allerlei nieuwe uitdagingen om 
ieders talent aan zijn trekken te laten komen: 
 
 
 

 
- We bouwen outdoor - bewegingslessen in voor kleuter en eerste graad. 
- We organiseren 4 voormiddagen werkplaatsmomenten voor de dummies ( 2K en 3K ) en 

eerste graad. 
- We breiden het SAMEN lezen met behulp van leesouders voor 1ste tot en met 4de leerjaar uit 

naar 3 ochtenden per week. 
- We gaan met zijn allen aan kwartierlezen doen. We engageren ons om iedere dag minstens 

een kwartier te lezen of voor te lezen van kleuter tot en met 6de leerjaar. 
- In 5 en 6 gaan ze intensief samenwerken in hun nieuwe nest. 

 
Hoe we dit verder aanpakken wordt op de infoavonden van begin september verder uitgelegd. 
 
Infoavonden begin september 
 
We kiezen ervoor om jullie begin september toch uit te nodigen op een ouderinfoavond! 
We doen dit voor iedere groep apart ( behalve voor de Stipjesklas die de nieuwe kindjes en hun 
ouders al verwelkomd hebben ). Jullie vernemen volgende week wanneer die avonden plaats vinden. 
 
Naschoolse activiteiten 
 
We bieden dit schooljaar terug naschoolse activiteiten aan van 15.10 uur tot en met 16 uur. 
Je kan je kind hiervoor volgende week inschrijven ( zie volgende nieuwsbrief ). 
Deze activititeiten starten vanaf de 2e week van september dus op maandag 7 september. 
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Om toch al een keuze te kunnen maken geef ik de mogelijkheden eens door: 
 
Naschoolse studie: op ma – di – do ( voor eerste graad een halfuurtje ook mogelijk ) 
 
Speels musiceren met kleuters: op dinsdag bij Juf Elise De Clercq 
 
Beeld 1-2-3:  op donderdag bij Juf Morgane De Ruyck  
Sport en spel 1-2-3: op maandag bij Juf Charlotte Kerckhof 

    
Handvaardigheid 4-5-6: op donderdag bij Bobonne Katrien Berth ( max 13 ) 
Speels Leren programmeren 4-5-6: op donderdagen als Meester Danny er is  ( max 13 )  
 
 
We wensen alle kinderen van onze school een fijne start op dinsdag 1 september. 
We kijken ernaar uit om jullie allen terug te zien! 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Gonda lootens 
Directeur 


