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Beigem, 30 september 2020 
 
Beste ouders,  
Hierbij de nieuwsberichten voor de maand oktober 2020. 
 
01/10: - de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar nemen deel aan een activiteit van de milieuboot. De informatie 
werd reeds meegegeven. 

- Zwemmen: 4de leerjaar 
06/10: zwemmen: 3de leerjaar 
08/10: zwemmen: 5de leerjaar 
13/10: zwemmen: 1ste leerjaar 

- Theatervoorstelling ‘Wolk’: 2de kleuterklas A en B van 13.30 u tot 14.15 u in het CC van Strombeek-Bever. 
- Bezoek aan het museum voor oudere technieken (MOT) voor de leerlingen van het 2de leerjaar. 2A in de 

voormiddag (10 u tot 12u) en 2B in de namiddag (13 u tot 15 u). Info volgt. 
- De bestelling van de wafelactie van het oudercomité moet vandaag ten laatste binnen gebracht worden. 

Dank bij voorbaat voor uw steun! 
14/10: Pedagogische studiedag voor de leerkrachten. De kleuters en leerlingen van de lagere school hebben 
een vrije woensdag. Er is wel toezicht tussen 7 u en 18 u. U moet hiervoor vooraf niet inschrijven. 
15/10: zwemmen: 6de leerjaar 
19/10 tot en met 21/10: sportklassen te Nieuwpoort voor de leerlingen van het 4de en 5de leerjaar. Mogelijk 
kunnen de leerlingen van het 3de leerjaar B ook mee. Hiervoor moeten de laatste regelingen met het 
gemeentebestuur nog genomen worden. De ouders van deze kinderen worden hierover onmiddellijk 
geïnformeerd als we groen licht krijgen. 
Opgelet: De datum van de sportklassen werd op vraag van de organisatie van begin oktober naar 19/10 tot en 
met 21/10 verschoven. 
De juiste datum werd de tweede week van september reeds meegedeeld in de brief die samen met de 
medische fiche aan de leerlingen werd bezorgd. Ook op de schoolkalender staat de juiste datum genoteerd. 
Sommige ouders vroegen zich af welke datum correct was, bij deze is dit voor iedereen rechtgezet. 
19/10: - Bezoek aan het domein Tivoli: de kleuters van de 3de kleuterklas A en B. Info volgt. 
20/10: Zwemmen: 2de leerjaar 
22/10: zwemmen: 4de leerjaar 
26/10: levering van de wafels: tussen 15.25 u en 18 u in de Molenstraat. Dank voor uw bestelling! 
27/10: zwemmen: 3de leerjaar 
 -Film Gus: voor de leerlingen van het 1ste leerjaar in GC De Zandloper. Er volgen nog afspraken over het 
juiste uur. Dit hangt af van de organisatie van het GC. 
28/10: Playmobiel op school in de namiddag in de Gemeentehuisstraat. Kinderen die graag komen meespelen 
zijn welkom! 
29/10: open-klas-moment in de klas van juf Lynn. Ouders en instappertjes zijn welkom vanaf 15.45 u bij juf 
Lynn. Gelieve eerst contact op te nemen met de school om een exact uur te verkrijgen. Er worden omwille van 
de veiligheidsvoorschriften slechts twee ouderparen tegelijk toegelaten tot de klas. Uiteraard zijn de kindjes 
eveneens welkom. 

- Zwemmen: 5de leerjaar 
30/10: rapport voor de leerlingen van de lagere school. 
 
Herfstvakantie van 2/11 tot en met 6/11. Over de opvang hebt u al de nodige informatie meegekregen. 
 
9/11: instapdatum in de kleuterschool. 
 
 

 


