
                                                                             Lievegem-Beke, zaterdag 31 oktober 2020 

 

Update coronamaatregelen 

Schoolnieuws 

Beste ouders 

 

Rondom ons hebben we klassen en scholen vervroegd zien dichtgaan, ook bij ons klonk hier en 

daar de alarmbel rond COVID-19. We zijn echter blij dat we de herfstvakantie zijn kunnen ingaan 

zonder verdere besmettingen. Dit kon zeker ook doordat iedereen zich bereidwillig toonde om 

aan onze verstrengde maatregelen te voldoen. We kregen zeker ook alle meldingen van ziektes 

of quarantaines van familieleden of kinderen tijdig binnen, dit is een proficiat waard! 

 

Update coronamaatregelen 

Maar we zijn er nog niet. Voor school Beke hebben we de volgende updates die wel STEEDS 

ONDER VOORBEHOUD ZIJN van wijzigingen door de overheid: 

 

 Herfstvakantie wordt verlengd tot en met 15 november. We verwachten alle kinderen 

op maandagmorgen 16/11 terug voor 100% contactonderwijs  (dus geen 

afstandsonderwijs in de basisscholen ). 

 We vallen terug op onze klasbubbels, jammer genoeg zonder participatie van 

(lees)ouders en grootouders ( Dummies en Nest zullen dit ook doen, info volgt ). 

 Op de speelplaats in open lucht zijn geen bubbels nodig ( we spreiden wel over 3 

speelzones ).  

 De LO – lessen mogen blijven doorgaan ( kinderen beneden 13 jaar ). Op dit ogenblik 

gaan ook alle sportklassen/dagen in de sporthal van Waarschoot nog door beneden 13 

jaar ( absoluut geen contact met andere groepen, we zijn daar alleen ). 

 Alle andere activiteiten buiten de muren van de school zijn tot nader order geannuleerd 

( Jammer genoeg is het MUSE-project van het huidige 5de leerjaar voor de 2de keer 

getroffen. We voorzien een intern toonmoment op de school ). 

 Refterorganisatie: voor kleuters blijft voorlopig alles gelijk (<6 jaar). Voor kinderen lager 

gaan we in 3 shiften eten met vaste plaatsen en afstand tussen de bubbels. 

 

Schoolnieuws 

 De voorbije week werd onze school omgetoverd tot een echte GRIEZELSCHOOL. Een 

beperkt team van het oudercomité bezorgde de kinderen op vrijdagnamiddag een 

zorgeloze Halloweenapotheose: 

- De cijfercode van de weekopdrachten werd stap voor stap onthuld. 

- We zagen prachtige staaltjes van versierde pompoenen en toverstokken: proficiat 

aan alle deelnemers! 



- Het schoollied BEKESCHOOL VOL TALENT galmde over de speelplaats ( met allerlei 

begeleidende instrumenten ) 

- Verschillende klassen brachten een griezeldans – gedicht – lied. 

- Jonas zorgde voor afsluitende griezeldansmuziek! 

 Het nieuwe speeltuig met de rekstokken is al de ganse week in gebruik en goed 

bevonden door de kinderen. De afwatering van onze beide speelplaatsen is ten gronde 

aangepakt door een team van bereidwillige ouders. We willen hen uitdrukkelijk 

bedanken om daarvoor op zaterdag ‘gratuite’ tijd vrij  te maken. Het was een reuzewerk! 

 

 

Hou jullie allen gezond en wel! 

 

SAMEN STERK TEGEN CORONA 

 

Team Beke 

 


