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Beste ouders 

we wensen al onze kinderen en hun familie gezondheid, humor, veerkracht en een beetje 

mazzel toe in het nieuwe jaar! 

Hopelijk kan 2021 een verbindend jaar worden waarin we jullie allemaal in levende lijve op 

school mogen ontvangen. 

Het familiaal karakter van onze school werd in het afgelopen jaar zwaar op de proef gesteld, maar 

we buigen niet! 

We blijven nog even in code oranje verder school maken: 

 dit betekent dat het brengen en afhalen van leerlingen nog steeds op dezelfde manier als 

voor de kerstvakantie gebeurt! 

 doe dit vlot en bezoek in geen enkel geval de klassen binnen in het schoolgebouw. 

 gelukkig zijn onze lesgevers van de naschoolse lessen essentiële derden, zo kan dit 

mooie aanbod tussen15 uur en 16 uur zeker blijven doorgaan! We hebben heel wat 

inschrijvingen ( 50% van onze kinderen volgen iets ). Enkel voor de beeldles bij Juf 

Morgane ( op do  voor 1-2-3 ) en voor de handvaardigheid bij Bobonne ( op do 4-5-6 ) 

zijn er nog een paar plaatsjes vrij. Stuur een mailtje naar secretariaat@schoolbeke.be 

 vertel jullie jonge kinderen goed op welke dag zij een naschoolse les volgen en welke, of 

zij dan nadien nog naar Bekinop moeten of niet... . Kinderen die het naschools aanbod 

volgen worden niet uit die lessen gehaald, tenzij in aangekondigde, uitzonderlijke 

gevallen. Dit geldt ook voor de studie op ma - di - do. 

 het afhalen na de naschoolse lessen ( 16 uur ) gebeurt op dezelfde manier als om 15 uur: 

dus kleuter via hek Oude Staatsbaan en lager via hek Priemwegel. 

 Voor alle duidelijkheid: er is nog geen naschools aanbod voor onze jongsten van de 

stipjesklas. Zij blijven wel onder toezicht totdat BEKINOP begint. 

 nog even meegeven dat ik de laatste tijd onze 'organisatie van de onderwijstijd' ( met 

inbegrip van naschools aanbod ) vaak mag delen met andere scholen omdat zij ook op 

zoek zijn naar efficiënte - talentgerichte manieren van school maken. 

Tenslotte nog een extra update rond corona: 

 wie terugkeert uit buitenlandse vakantie ( gebied code rood ), blijft in quarantaine 

vanaf de eerste test totdat op dag 7 de tweede test negatief bijkt te zijn. We hopen op jullie 

eerlijkheid zodat we niemand hoeven te weigeren. 

 we blijven goed ventileren in de klaslokalen, doe jullie kinderen dus een extra trui aan bij 

koude dagen! 
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 handen wassen na toiletbezoek en ontsmetten bij het binnenkomen blijft de stelregel! 

 ons personeel draagt de volledige dag mondmaskers ( + faceshields ), kinderen die dit ook 

wensen te doen mogen dit zeker! 

 we blijven nog even de vaste klasbubbels aanhouden. 

  

Tot maandag! 

Juf Gonda 

 


