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Vrijdag 16 december 2016:  

Zoektocht voor de kinderen in de 

nieuwbouw en onthulling nieuw 

logo. 

Maandag 19 december 2016: 

Kennismaking met de nieuwbouw 

voor de ouders van de leerlingen 

van het derde tot zesde leerjaar.  

Vrijdag 23 december 2016: 

Voormiddag: ‘Loop voor De 

Beerring’ met als thema ‘de 

nieuwe school’. 

Namiddag: afscheidsfuif in De 

Beerring 2. 

Maandag 09 januari 2017: 

(onder voorbehoud) Optocht 

met de kinderen van de oude 

gebouwen naar de nieuwbouw.  

Vrijdag 21 april 2017: 

Officiële opening van de Cam-

pus . 

Zaterdag 22 april 2017: 

Officiële opening van de Cam-

pus voor iedereen: als je een 

bezoekje wil brengen aan de 

hele campus is dit de ideale 

gelegenheid. 

 

Oktober 2016 

Op weg naar de nieuwbouw: data 

Beste ouders, 

Graag willen we jullie infor-

meren over de stand van 

zaken i.v.m. onze nieuwbouw 

en de fes4viteiten hierom-

trent. De bouw is zo goed als 

klaar maar de omgevingswer-

ken, onder andere de omhei-

ningen, nog niet. Dat bete-

kent dat we er voorlopig van 

uitgaan dat we op 9 januari 

2017 de eerste lesdag op 

Bogaertveld 20 kunnen orga-

niseren.  Als we signalen ont-

vangen dat deze datum niet 

haalbaar wordt, communice-

ren we zo snel mogelijk. Dan 

zullen we hoogstwaarschijnlijk 

op 6 maart  2017 naar de nieu-

we ves4ging  verhuizen. De 

andere data (zie ar4kel hieron-

der)  gaan we, in de mate van 

het mogelijke, wel laten door-

gaan. 

Niet alleen van de oude gebou-

wen nemen we afscheid, ook 

Bolke de beer, ons logo, ne-

men we niet mee… Hij hee8  

meer dan 15 jaar als uithang-

bord gediend. Met de verhuis 

in zicht hebben we gebruik 

gemaakt om hem te vervangen 

door een logo dat bij onze 

hedendaagse visie past. 

Onze naam, DE BEERRING, 

blij8 behouden (zijn we nog 

steeds heel fier op).   

Het nieuwe logo zal op vrij-

dag 16 december bekend 

gemaakt worden. Houd onze 

facebookpagina goed in het 

oog want niet alleen het 

nieuwe logo maar ook het 

a8ellen naar de verhuisdag 

zal daar op een speciale 

manier te zien zijn. 



In de maand september hebben de leer-

lingen van het vierde, vijfde en 

zesde leerjaar de leerlingenraad 

verkozen. Elke klas is vertegen-

woordigd met twee leerlingen. 

De leerlingenraad komt maan-

delijks samen, onder leiding van 

twee leerkrachten,  om het 

leven in de school aan te kaarten: wat 

willen ze veranderd zien, wat gaat goed 

in onze school, waar moeten er verbete-

ringen worden aangebracht, enz. 

Ook  organiseren zij jaarlijks een aantal 

ac es. De eerste ac e zal in december 

plaats vinden. Eerdaags horen jullie er 

meer van. 

We wensen hen veel werkgenot! 

01-12  Oudercontact lager school 

             Sinterklaas op bezoek in  de  

             Beerring 2 en de wijkschool          

12-12   Theater 5 jarige kleuters 

23-12   Loop voor De Beerring 

            Afsheidsfuif voor 3e tot 6e  

             leerjaar. 

11-11 Wapens(lstand: vrijaf 

14-11 Theater 5e lj 

22-11 Voorleesavond: kleuters + 1e, 2e, 3e lj 

            Boekenbeurs in de school! 

28-11 Theater 2,5 jarige kleuters 

29-11 Oudercontact kleuters 

           Sinterklaas op bezoek in Beerring 1 

Op vrijdag 17 maart 2017 organiseert 

onze school, in samenwerking met het 

oudercomité,  een heuse quiz voor 

iedereen.  Deze zal plaats vinden in de 

nieuwbouw! Ten gepaste  jde gaan we 

je informeren en krijgen jullie de kans 

om in te schrijven.  

Datum nu al vrij houden! 

Voorleesavond	en	boekenbeurs 

Leerlingenraad	is	verkozen!	

Data                                         																			Quiz!!!	

boekenbeurs. 

Vanaf 15.15 uur tot net na de voorleesavond (rond 19.30 

uur) heb je de mogelijkheid om een ideaal cadeautje te ko-

pen voor de feestdagen of gewoon een boek om lekker fijn 

te lezen! 

Op dinsdag 22 november organiseren we onze tradi onele  

voorleesavond. Alle kinderen, van de kleuters tot het derde 

leerjaar, komen dan in pyjama naar school om in een zeer 

gezellige sfeer een boekje voorgelezen te krijgen door hun 

juf of meester. Dit alles kadert in de voorleesweek waarin 

nog veel ini a even gebeuren. Zo zullen de kinderen van 

het zesde leerjaar voorlezen bij onze kleuters!  

Op dinsdag 22 november organiseren we ook , in samen-

werking met het oudercomité en uitgeverij Pardoes,  een 
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