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In Memoriam Lutgarde Beuten (juf Lut) 

 
Op zaterdagmorgen 1 oktober is onze zeer gewaardeerde collega juf Lut op 60-jarige leeftijd 

overleden.  

 

In januari van dit jaar trakteerden ze alle collega’s op een prachtig feest ter ere van haar 

verjaardag en pensionering. Zij zal niet meer kunnen genieten van haar welverdiend pensioen.   

 

Zij was pas kortelings ernstig ziek geworden en we wisten dat haar ziekte ernstig, mogelijk 

zelfs terminaal was. Tot het einde toe heeft juf Lut zich verzet tegen het onvermijdelijke, met 

“een sprankeltje hoop”, zoals zij het zelf noemde.  

Maar ook in die moeilijke en onzekere periode bleef zij juf Lut! In ons laatste gesprek, toen ze 

wist dat het einde heel nabij was, bleef zij heel sereen en waardig en had ook toen alles onder 

controle.  

Dat haar einde zo snel zou komen hadden we echter niet verwacht. We zullen Lut erg missen.  

 

Wij wensen haar familie, en allen voor wie Lut veel betekende, sterkte bij het verwerken van 

dit verlies. 

 

In de overdekte speelplaats van de kindertuin hebben we een herdenkingshoekje ingericht. 

Kinderen, ouders, … kunnen daar hun medeleven betuigen door een tekst neer te schrijven. 

Ook op de eetdag, zondag 9 oktober, willen we deze mogelijkheid aanbieden.     

 

Nogmaals een warme oproep! 

ZONDAG 9 OKTOBER  

SMULDAG  

in de Refter van Koninklijk Atheneum, Burg. Philipslaan, Maaseik 
 

Op zondag 9 oktober organiseren we onze jaarlijks eetfestijn voor ouders, grootouders, 

kinderen, familie, vrienden en kennissen in ons schoolrestaurant van 11u30 tot 14u en van 

17u30 tot 19u3O. Voor de kinderen is er opvang voorzien zodat u rustig kunt genieten van uw 

etentje.  

Om alles vlot te laten verlopen, willen we u vragen om zo snel mogelijk te reserveren. U kunt 

ook telefonisch reserveren (tel. 089/56.04.82) of faxen (089/56.04.83) en dit ten laatste op 

vrijdagmiddagvoormiddag 8 oktober. Inschrijvingen moeten op voorhand gebeuren! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPPORTERS OP POST 

SPONSORLOOP voor de leerlingen van het 1
ste

 en 2
de

 leerjaar 

op woensdag 5 OKTOBER  
 

Op woensdag 5 oktober zullen de leerlingen van de eerste graad vanaf 10u30 starten.  

Rond het grasveld bij de sporthal van onze school zullen zij hun ronden lopen.  

Supporters zijn natuurlijk van harte welkom!!! Om de kelen te smeren is er koffie en een 

kleine versnapering. 

 

DE NIEUWE SCHOOLKALENDER !! 
De kleurenkalender met alle sc 

hoolactiviteiten en geïllustreerd met prachtige klasfotos kan nog steeds voor 6 euro aangekocht 

worden.   

 

KRIEBELTEAM 
Ons kriebelteam is opnieuw van start gegaan. De eerstvolgende controle is de week na de 

herfstvakantie. Ouders die om één of andere redenen opmerkingen of suggesties hebben vragen 

wij om zich alleen tot de directie of het secretariaat te wenden. Wij willen vermijden dat het 

kriebelteam hier ook mee nog belast wordt. 

 

VERANDERING SCHOOLUREN 

We hebben in de leerlingenraad en op de personeelsvergadering een eerste evaluatie gemaakt 

van de verandering van de schooluren. De leerlingen ervaren de veranderingen als zeer positief. 

Toch vroegen zij om een aanpassing: de namiddagspeeltijd afschaffen en deze 15 minuten toe 

te voegen bij de middagpauze.  

Wij vinden dat zelf een zeer goed voorstel en zullen dit vanaf maandag 10 oktober doorvoeren 

en op de eerstvolgende leerlingenraad evalueren. 

Dus de middagpauze zal vanaf maandag 10 oktober nog steeds starten om 12u20, maar 

eindigen om 13u35.  

 


