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»1. Woordje van de directeur
Geachte ouders,
Klassen op school zijn een micro-samenleving. Die klasgroep van leerlingen is qua samenstelling
divers, want identieke leerlingen bestaan niet. Elke leerling is anders. Er zijn verschillen in taal,
capaciteiten, talenten, interesses en leerstijlen. Zo zit de volwassen wereld ook in elkaar. Daarop
inspelen is de grote uitdaging. In onderwijs heet dat differentiëren, tegemoet komen aan die
verschillen en de diversiteit als een hefboom zien om het leren op school vorm te geven.
Leerlingen leren veel van elkaar. We doen als school inspanningen om dat leren krachtig te
maken, gericht op een brede basisvorming. En dat leren is ook een sociaal gebeuren. We stellen
aan alle kinderen duidelijke gemeenschappelijke leerdoelen, maar in het leerproces trachten we
rekening te houden met verschillen in voorkennis, niveau, leertempo,… Dat vraagt van de
leerkrachten een goede pedagogische aanpak en klasorganisatie. Op de pedagogisch studiedag
van 30 oktober zullen we onze klaspraktijk onderzoeken in het licht van het omgaan met
verschillen. Ook een school is een lerende organisatie en moet af en toe tijd maken om na te
denken en te ‘leren’…
Het schoolfeest van zaterdag 10 oktober mogen we heel geslaagd noemen. Alhoewel de zon niet
doorbrak, bleef het toch droog. Het schoolfeest was een muzisch gebeuren, zowel in de
voorbereiding als in het totaalspektakel, als ‘schoolbal’ gebracht onder de deskundige leiding van
De Balcompagnie. Muziek, beweging en dans kwamen ruim aan bod. En de kinderen,
leerkrachten en ouders hebben er plezier aan beleefd. Met een slotdans die kolkte van energie.
Ook dat is leren… het schept verbondenheid en een gevoel van blijheid en vreugde. Proficiat aan
het schoolteam, de vele helpende ouders en het talrijke publiek om van dit feest een topgebeuren
te maken.
En het klasleven gaat verder… Af en toe is er een activiteit die eruit springt en dat haalt dan de
schoolkrant… Veel lees- en kijkgenot.
Stefaan Dewaele
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»2. Activiteitenkalender
november 2015
PERIODE VAN HET WINTERUUR: OUDERS EN SCHOOL ZIEN EROP TOE DAT DE
KINDEREN HUN FLUOJASJE DRAGEN
Zwemmen L5A - L5B - L6
L1/L2: Yoga over de middag
L3: leeruitstap Gavers (bus) Zwanzen over zwammen (13.15u. – 15.15u.)
L6 (voormiddag): deelname aan de Technologie Olympiade (op school)
K1A/B: mijn restaurant
L5: dans over de middag
Estafetteloop 11-11-11 ( na school )
L6: dans over de middag
Zwemmen L5A - L5B - L6
L5/L6: 14.15u. tot 16.15u. - deelname aan de technologiebeurs "Slimme Handen" in
Waregem Expo
L6: dans over de middag

opendeurdag van 10u. - 12u. voor kinderen die starten in 2016
L1/L2: yoga over de middag
L3: voetbal over de middag

01/12/15
9u.: adventsviering (voor de kinderen die katholieke godsdienst volgen)
L4A/4B: niveaulezen om 15.10u.
L4A: voetbal over de middag
L5A/B: workshop kortfilm door Studio Jekino
Sinterklaas op bezoek!
L4B: voetbal over de middag
Zwemmen L5A - L5B - L6
L4A/4B: niveaulezen om 15.10u.
K1A/B: zwemmen
L1/L2: ijsschaatsen te Waregem, vertrek om 13.45u. met de bus
meespeelnamiddag van 13.30u. - 15u. voor peuters die starten na de kerstvakantie en op 1
februari 2016
begin kerstvakantie
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»3. Personalia
Wij verheugen ons om de geboorte van:
•
•
•
•
•

Elena, dochtertje van Filip Verhulst en Nathalie Dumarey-Rosseeuw, zusje van
Emma (K2)
Raphaël, zoontje van Angelo Decock en Wendy Deplancke, broertje van
Anna-Lucia (K1A)
Mirthe, dochtertje van Jo en Evy Vercruysse (leraar muziek, Kunstacademie
afd. Beveren-Leie)
Naomi, dochtertje van Dimitri en Sofie Meersman – Vanheuverbeke, zusje van
Yelena (K1A)
Sofia, dochtertje van Kristof en Lauretta Dejans – Rogiers, zusje voor Luca
(K1A) en Arthur
- hartelijke gelukwensen -

Wij rouwen om het heengaan van:
•

Luc Dierickx, schoonvader van Hadewijch Nollet (leerkracht zedenleer)

•

Johan Coopman, vader van Marie Coopman (leerkracht katholieke godsdienst)

•

Albert Vandorpe, overgrootvader van Anouk (L5A) en Ayline (K3B) De
Winter
- oprecht medeleven -

MEDEDELINGEN
* We heten enkele nieuwe leerkrachten welkom op onze school :
juf Pauline Himpe (K3B), juf Elke Behaeghe (L4B), juf Anke Lapierre (in L3 op donderdag en in
L4 op vrijdag), juf Halima Mansouri (islamitische godsdienst).
Zij hebben ondertussen al hun ‘draai’ gevonden en we wensen hen veel succes toe !
We verwelkomen ook mevr. Tine Buyse (nieuwe CLB-medewerker) die op maandagvoormiddag
op school aanwezig is.
* De oudercontacten van september/oktober zijn achter de rug. Die eerste contacten boden de
mogelijkheid om de klaswerking en -afspraken toe te lichten en te vernemen hoe de kinderen de
overgang naar een nieuw leerjaar ervaren hebben. Ook de leerkrachten steken hierbij veel op. Er
was op alle contactavonden een grote opkomst, wat getuigt van belangstelling voor het leren op
school.
* Daarnaast zijn er ook overlegmomenten tussen school, ouders en CLB als er een diepgaander
gesprek nodig is over kinderen die het op school wat moeilijker hebben, qua leren, ontwikkelen
of in het omgaan met andere kinderen. De informatie die ouders daarbij geven is heel waardevol.
School en ouders proberen in goede verstandhouding een gelijkgerichte aanpak te vinden. Dat
moet uiteindelijk leiden tot een beter functioneren van het kind op school en vaak ook thuis.
Onderwijs en opvoeding gaan hier samen.
* Op school hebben we voor de lagere klassen een nieuwe regeling getroffen om zorgzamer om
te gaan met persoonlijke kledij. Het kwam vaak voor dat kinderen hun jas of trui achterlieten op
school, bijv. tijdens speeltijden als ze hun jas uitdeden wanneer ze het te warm kregen tijdens het
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spelen. Veel van die kledij bleef aan de speelplaatskapstokken hangen en niemand die er nog naar
zocht… Voortaan zijn de kapstokken bij de klas de enige plaats op school waar de jassen
van de leerlingen hangen. De kapstokken op de speelplaats werden weggehaald. Voortaan
moeten de leerlingen zelf beslissen bij het begin van de speeltijd of ze hun jas wel of niet
aandoen. Ze moeten hun jas of trui nu tijdens het spelen aan houden. Na de lesdag zien we er zo
goed mogelijk op toe dat de leerlingen al hun spullen (jas, fluojas, muts, pet, handschoenen,
brooddoos…) mee hebben naar huis. Aan de ouders vragen we te kijken of de kledij die hun kind
’s morgens aan had, ook ’s avonds naar huis terugkeert. Bij verlies wacht je best niet te lang om
dit aan de school te melden of je kind hierop attent te maken. En jassen waarvan de naam
binnenin vermeld staat, keert makkelijk naar de ‘eigenaar’ terug. Kunnen we daar een goede
gewoonte van maken?
* Hetzelfde geldt ook voor de brooddozen. Op school gaan de brooddozen in een opbergbox, per
klas naar de eetruimte en terug . Maar ook hier gaan niet alle dozen ’s avonds mee naar huis en
geraken ze verloren. Brooddozen voorzien van de naam met een onuitwisbare stift zou al veel
oplossen.
* Nieuwsbrieven met invulstrookjes – agenda’s/mapjes – huistaken …
Graag zouden we wat meer stiptheid vragen bij sommige ouders in het beantwoorden van de
nieuwsbrieven die meegaan via de map van de leerlingen. Soms blijven die brieven in de
schooltas zitten of wordt er te laat op gereageerd. Dit bemoeilijkt de klas- en schoolorganisatie.
Huistaken zijn verplichte opdrachten. We stellen vast dat sommige leerlingen die taken niet
maken tegen de gestelde datum. Hierover zijn er klasafspraken. Gelieve dagelijks de
schoolagenda na te kijken of je kind een huistaak heeft of een les moet leren tegen een bepaalde
datum of een nieuwsbrief meeheeft. Niet alle kinderen zeggen dit spontaan als ze thuiskomen na
een schooldag. Voorzie de nodige tijd om je kind die taak in goede omstandigheden te laten
maken. Een beetje controle ‘vanop afstand’ is niet slecht, ook voor oudere kinderen. Plaats
dagelijks je paraaf als teken dat je op de hoogte bent en de agenda hebt nagezien. U mag er altijd
een vraag of opmerking in noteren als u iets wilt meedelen aan de klasleerkracht. Sommige
kinderen kunnen zelfstandig hun schooltas in orde maken voor de volgende dag en ervoor zorgen
dat ze alles meehebben. Anderen – ook oudere kinderen - hebben hier moeite mee en de hulp van
hun ouders nog nodig!
Dank om deze raad op te volgen!
* Winteruur = fluojas dragen bij de verplaatsingen naar school en naar huis (kleuter en
lager)
Op 12 oktober hebben Saskia Cappon en Bieke Crabbe (werkgroep Verkeer) de fluojasjes
nagezien. Alle kinderen zouden nu een passend jasje moeten hebben. Laten we er samen op
toezien - in het belang van de verkeersveiligheid – dat de jasjes gedragen worden in deze donkere
periode van het jaar. Af en toe zal de werkgroep een gerichte bewustmakingsactie houden.
* Onze secretariaatsmedewerker, Marianne Declerck, loopt de marathon van New York op
zondag 1 november! Onze oprechte steun aan en waardering voor Marianne die een sportieve
prestatie van formaat zal ‘neerzetten’.
* De ouderraad is van start gegaan. De eerste vergadering vond plaats op 1 oktober waarop we
enkele nieuwe leden mochten verwelkomen: Elisah Ornelis, Eveline Vanhenis en Hans
Meersman. We zijn blij met dit nieuwe engagement. Het verslag van de vergaderingen verschijnt
in de schoolkrant. In het eerste verslag is ook de jaarwerking opgenomen. Daaruit blijkt hoe actief
en schoolbetrokken de ouderwerking is! Nieuwe leden zijn steeds welkom!
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* Op de veldloop van 23 september in Waregem namen 40 leerlingen van onze school deel, van
het eerste tot het zesde leerjaar. Alle kinderen liepen een goede wedstrijd. Drie kinderen mochten
op het podium : Maxime Moerman uit L6 (goud), Kaat Vanhoutte uit L5A (zilver) en Bryan De
Sterke uit L3 (brons). Proficiat aan alle deelnemers en aan de begeleidende (groot)ouders!
* Sinterklaas komt met zijn Zwarte Pieten dit jaar opnieuw langs. Op vrijdag 4 december
brengt hij een bezoek aan de klassen. ’s Middags is het weer gezellig aanschuiven aan de tafel
voor klaaskoeken met chocolademelk (lagere klassen).
* Opvang 't Beverke zal gesloten zijn op woensdag 11 november (Wapenstilstand - geen school)
en van woensdag 23 december tot en met woensdag 31 december (kerstvakantie).
EEN WOORD VAN DANK AAN
∗ De sponsors van het schoolfeest én de medewerkers, zowel tijdens de voorbereiding als op de
dag zelf voor het bemannen van de bar, de kraampjes en bij het opruimen…
Zonder die steun was het feest waarop ongeveer 750 mensen aanwezig waren, onmogelijk te
organiseren. Van harte dank!
Een speciaal woordje van dank aan slager-traiteur Filip Goeminne voor de heel geslaagde
barbecue en aan Kenneth Kerremans (papa van Enora uit K2) voor het serveren van lekkere
cocktails en koffies in zijn Camper. Dat alles maakte het feest compleet.
∗ Al wie de voorbije maanden de solidariteitsacties steunden. Er waren de plantjesverkoop
ten voordele van Kom op tegen kanker (104 stuks verkocht) en de appelverkoop ten voordele
van de Mediclowns (actie van Marianne in het kader van haar sportieve uitdaging).
* Okay Desselgem (Steven Ledure, Store manager) voor het schenken van plastic ballen, ideaal
voor balspelletjes op de speelplaats.
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»4. Naar de BIB met de tweede kleuterklas
Op een donderdagmorgen gingen de kleuters van de tweede kleuterklas naar
de bib in Waregem. Daar mochten ze appels plukken van een boom om te
weten te komen wat je wel en niet mag doen met boekjes: niet in schrijven
of knippen... vuile handen is ook niet goed.
Hier kwamen we ook te weten dat boeken uitlenen gratis is.
Daarna hebben we verschillende boeken leren kennen. Boeken over dieren,
muziekinstrumenten, over de natuur en nog zoveel meer.
Toen mochten we de herfstblaadjes volgen en zo kwamen we bij het uitlenen
van muziek en dvd's.
Hier beluisteren we muziek waar je blij, bang of verdrietig van wordt.
Als afsluiter kregen we nog een heel mooi verhaal.
Het was een hele leerrijke ervaring voor de kleuters. Zeker ook een warme
aanbeveling voor alle ouders met kinderen.
Je kan alles vinden over de bibliotheek op www.waregem.be/bibliotheek
Veel succes
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»5. Kabouteruitstap
De maandag na ons schoolfeest 'Tovercirkeleiland' (en nee, de kids zijn de liedjes nog
steeds niet beu, keer op keer vragen ze om nog eens Tovercirkeleiland op te leggen en keer
op keer springen ze recht om de dansjes juist uit te voeren. Het mag gezegd worden: ze
zijn SUPERFAN !!! We werden allen getransformeerd in kabouters en met de blauwe bus
werden we naar het kabouterbos gebracht. De rit op zich vonden wij al de max en het mag
gezegd worden: we waren in supervorm. De gele en rode kabouters keken er allen naar uit
om samen op zoek te gaan naar de kabouters die verstopt zaten in het bos en we hebben er
niet alleen op papier gezien, neenee, we hebben ook echte gezien. Het was wel jammer dat
ze zo bang waren van ons want we hadden er toch zo graag mee verbroederd. Het leuke
was dat iedere kabouter een opdracht had voor ons en vol enthousiasme voerden we die uit.
We waren zo enthousiast dat de juffen bijna niet meekonden, gelukkig hadden ze langere
benen dan ons en konden ze ons zo bijbenen. We kwamen bij een heel dikke boom die we
allen samen omhelsden door een grote kring te maken en opeens zagen we daar een hoop
aarde en we vroegen ons af hoe die daar kwam. De juffen vertelden ons dat dit het huis
van de mollenfamilie was. We hebben gezongen voor de mol en zijn hééééééél erg stil
geworden omdat we hoopten dat de mol eens naar boven zou komen, maar het zal voor een
volgende keer zijn. Jammer hé ! We waren hier wel heel erg door gefascineerd, want
iedere keer dat we een molshoop zagen, waarschuwden we de juffen dat ze heel
voorzichtig moesten zijn, zodat ze er niet zouden op trappen. We hebben ook heel veel
opgeraapt, maar oeioei, de huisjes van de tamme kastanje zijn toch niet van de poes. We
waren nog niet al te happig om deze vast te nemen, want brrrr, ze prikten ons dat het een
lieve lust was. Het leukste van alle spelletjes was toen we een grote plastiek mochten
bedekken met blaadjes zodat we een mooi bladertapijt hadden. De juffen namen het
daarna vast en lieten het boven ons hoofd regenen en natuurlijk hadden we pret voor tien
en we wilden dit keer op keer herhalen. We vonden het jammer dat de uitstap erop zat,
maar de busrit maakte veel goed, want niets is leuker dan allen samen op de bus te zitten
en te zingen uit volle borst.
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VELE KABOUTERGROETEN
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»6. Sinjado's veel noten op hun zang... straks zijn we er weer!

De Sinjado's is een zangkoortje, samengesteld uit kinderen van de beide basisscholen en enkele
enthousiaste ouders.
Vanwaar onze naam? Sin=Sint ; ja=Jan ; do=doper (Sint-Jan de Doper = onze patroonheilige) en do =
muzieknoot.
Via een gevarieerd repertorium proberen wij de liefde voor muziek bij te brengen.
En goed zingen...kan je leren!
We repeteren enkele keren per maand, dit op zondag van 9.30u. – 10.15u. in onze kerk.
De liedjes (en ritme, dansjes) worden speels en professioneel aangeleerd door Carine Viaene. Hilde
Vandevoorde zorgt voor deskundige pianobegeleiding.
Kom erbij!
Neem vrijblijvend contact op met :
Carine : 056/700762
Hilde : 056/705746
Chris : 056/687487
Do, re, mi, groetjes van ons drie!
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»7. Naar de boomgaard
Op maandag 28 september zijn we met de peuters en de eerste kleuterklas naar de
boomgaard van Joos Van Tieghem geweest. Het was mooi weer, we hadden onze laarsjes
aan en zo konden we er volop van genieten!
In groepjes liepen we door de boomgaard om te ontdekken, te proeven, te ruiken en
natuurlijk onze emmertjes te vullen met al dat lekkers. Als dat niet leuk was , al die
lekkere appels, peren, kiwi's, druifjes, nootjes... .
Op het einde waren onze 2 Jules verdwenen en iedereen moest hen helpen zoeken. Waar
waren ze gebleven? Oei! Daar zaten ze bij een hele dikke boom: een heel speciale boom nl.
een limonadeboom. Wat leuk!!!
Ze waren daar de hele tijd gebleven en hadden heel veel limonade gedronken. En... hun
buikjes deden pijn! Foei, foei veel te veel limonade (vers appelsap) is niet goed voor hen.
Alle kleuters mochten natuurlijk ook eens proeven en of ze het lekker vonden!
Wat was dat een originele afsluiter. DANKJEWEL Joos en tot volgend jaar!!!
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»8. De Europese Oehoe in het tweede leerjaar
Op donderdag 15 oktober kwam Nicolas Rigolle, een valkenier met een groot hart voor
roofvogels, naar onze klas met één van zijn pronkstukken : een Europese Oehoe. Onze
kinderen hebben heel geboeid geluisterd. Hier volgen enkele indrukken van hen.

Hij is een Europese Oehoe. (Constance)
Het is de grootste uil van België. (Mona Desmet)
Hij heet Chara. Nicolas dacht eerst dat hij een vrouwtje was. Maar het was een
mannetje. (Natal)
De uil eet vlees van kuikentjes. (Malou)
Hij eet ook muizen.
Hij eet het liefst van al konijnen. (Lotte)
Hij kan zijn hoofd verder draaien dan mensen. (Mona Decock)
Chara kan goed jagen. (Tibau)
Hij heeft grote ogen. (Yana)
Hij is overdag wakker. Hij heeft nog geen jongen. (Astrid)
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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Sommige uilen leven in de nacht. (Péronne)
Zijn poten zijn supersterk. Hij kan daar een vos mee pakken. (Seppe)
De Europese Oehoe heeft supersterke klauwen. (Raphaël)
Als hij geluid maakt, betekent dat dat hij klaar is om te gaan jagen.
De uil heeft een oor bovenaan en één onderaan zijn kop. Zo weet hij waar zijn prooi
precies zit. (Lennert)
Zijn oorpluimen bepalen of hij boos of blij is. (Jary)
De oehoe heeft oranje ogen. (Pepijn)
Hij heeft lange vleugels. (Nastja)
Hij vliegt heel traag. (Maïte)
Daardoor vliegt hij heel stil zodat zijn prooi hem niet hoort. Zo kan hij die beter
pakken. (Warre)
Hij kan met zijn staart sturen en er zijn evenwicht mee behouden. (Ibo)

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 16

»9. Europese oehoe in de klas
Op donderdag 22 oktober mochten we een echte uil verwelkomen in onze klas (K3). Chara
is een Europese Oehoe en Nicolas Rigolle van de VZW Artemis is zijn baasje.
Nicolas weet enorm veel over zijn uil en kon op al onze vragen antwoorden. Hij vertelde
ook veel leuke weetjes over de uil. Wij keken vol bewondering naar deze prachtige vogel
die ook wel heel boos kan kijken. Dat vonden de kleuters althans. Maar Chara is alles
behalve een boze uil, het is zelfs een hele lieve uil.
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»10. Ledenlijst Ouderraad schooljaar 2015-2016
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»11. Verslag van de Ouderraad
VERSLAG VERGADERING VAN DE OUDERRAAD OP
Donderdag 1 oktober 2015 in de STEDELIJKE BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE
Aanwezige leden
Anckaert Cindy
Beernaert Anouk
Cappon Saskia
Casier Koen / Hennion Joke
Cooremans Rony
Crabbe Bieke
Aanwezige leerkrachten / directie
Dewaele Stefaan
Verontschuldigd
Beyls Ellen

Daussin Marylene
De Beuf Sophie
Devos Chris
Godderis Joke
Le Percq Koen
Ornelis Elisah

Pappijn Ward
Smet Emmy/Bert Ravelinghien
Stragier Florine
Vanhenis Eveline
Vanhoutte Jimmy
Van Kerckhove Kelly

Meyermans Lieve

Roobroeck Ingrid
Desmet Sylvie

Meersman Hans

Christiaens Erika/Avet Henk
Verhulst Veerle

Afwezig
Decambray Véronique

Glorieux Davinia

Verwelkoming
We verwelkomen iedereen op de 1e ouderraad van het nieuwe schooljaar. We mogen ook 3 nieuwe leden verwelkomen :
Ornelis Elisah, Vanhenis Eveline en Hans Meersman die zich verontschuldigt voor deze eerste vergadering.
Controle ledenlijst + vermelding naam/klas van de kinderen om de leden beter herkenbaar te maken tov de andere ouders.
Deze lijst wordt in de schoolkrant gepubliceerd.

Afsprakennota
werd doorgegeven, belangrijkste zaken werden overlopen en goedgekeurd, deze werd ook door de voorzitter doorgemaild naar
alle leden.

Jaaroverzicht
werd uitgedeeld en via mail

evaluaties voorbije activiteiten
Kubb avond leerkrachten / ouderraad
Er was een opkomst van een 40-tal mensen. Marianne had reeds aangegeven de organisatie niet meer op zich te nemen. Ward
Pappijn versterkt het team
Beachvolley 27/6
de ouderraad was met 1 ploeg ingeschreven, niet echt super gescoord maar wel een leuke avond
Onderhoud moestuin
De regeling voor het onderhoud van de moestuin is niet optimaal verlopen. We richten ons tot de werkgroep milieu om te
bekijken hoe dit beter kan, richtlijnen op te maken.
Beveren-kermis 6/09
Dank aan de werkgroep voor de mooie uitwerking van het thema Parijs en de organisatie :
opbrengst 1074€ -> is iets minder dan vorig jaar maar zeker goed te noemen
De werkgroep moet dit nog verder evalueren maar we kunnen nu al meenemen :
- tent opzetten voor de andere helpers er zijn
- brouwer : reeds bij verschillende werkgroepen fouten in de factuur (in ons nadeel) daarom vraag om zeker goed het
leeggoed/volle bakken te tellen. De directeur merkt op dat het mooi ordenen van volle en lege bakken kan bijdragen tot een
correcte factuur.
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Veldloop waregem 23/9
Uiteindelijk door de inzet van de werkgroep sport (met speciale dank aan Rony en Evelyne) toch mogelijk geweest hieraan
deel te nemen. Zelfde probleem blijft steeds terugkeren : de werkgroep krijgt maar laat de informatie door van de organisatie.
een 40-tal kinderen namen deel. De piste lag er redelijk modderig bij.
We noteerden een 1e plaats voor Maxime uit het 6e leerjaar, een 2e plaats voor Kaat van het 5e leerjaar en een 3e plaats voor
Bryan uit het 3e leerjaar. Een dikke proficiat aan de laureaten en natuurlijk aan alle kinderen die deelnemen. Bedankt aan de
begeleidende ouders!

Werkgroepen

Algemeen werkgroepen
Afspraak rond aankopen voor de werkgroepen :
Aankopen voor evenementen/activiteiten zoals de kermis, kaas-en wijnavond, quiz, sportmedailles, zijn terugkerende
activiteiten. Hierdoor kennen we min of meer de te verwachten kosten.
Wel willen we vragen om buitengewone aankopen of de aankoop van bepaalde materialen eerst ter akkoord via mail naar het
bestuur door te sturen met een korte oplijsting en de vermoedelijke kostprijs.
Werkgroep sport
Sylvie – Rony en Evelyne – Davina – Joke G.
Zie jaarverslag voor alle sportactiviteiten
De werkgroep geeft een lijst door zodat er voor iedere sport zich iemand van de ouderraad kan opgeven. De lijst werd reeds
door de leerkrachten ingevuld.
Men doet een oproep naar mensen die een sport over de middag kan/wil geven.
Sport over de middag
Er wordt een oproep gedaan om nog bijkomende ouders/grootouders te vinden die zich hiervoor willen engageren. Er wordt
voorgesteld om ook eens via facebook een oproep te doen.
Werkgroep Verkeer
Bestaat uit Saskia, Koen C, Ellen en Bieke
- fluojassen worden op 12/10 uitgedeeld/vernieuwd door Bieke en Saksia
- fluojascontroles : Eveline V. Elisah, Florine en Bieke willen hier aan meehelpen
- volledig lijst van toekomstige activiteiten staat op het jaaroverzicht
- schoolreglement werd aangepast door de directeur : verplicht dragen van de fluojas geldt bij de start van het winteruur
(laatste zondag oktober) tot het ingaan van het zomeruur (laatste zondag van maart)
- Er wordt gekeken om houten of plastieken afbeeldingen/borden van kindjes te plaatsen met een fluojas aan om de aandacht
hier nog eens extra op te vestigen.
Werkgroep Milieu
bestaat uit Henk Avet, Koen L., Ward, Jimmy, Pedro A. en leerkrachten Sofie en Gert
Kaas en Wijn / Koekjesverkoop
- Afwisselend kaas en wijn / koekjesverkoop, dit jaar Kaas en wijnavond. Er zijn voor- en tegenstanders om de kaas- en
wijnavond jaarlijks te laten plaatsvinden. Tegenstanders willen de mensen niet overladen met allerlei steunacties, voorstanders
zien dit eerder als een leuk sociaal gebeuren waar men graag naar toe komt.
Gezien het schoolfeest vroeg plaatsvind, is er inderdaad later op het schooljaar niet echt meer iets te doen. Een potluck kan
een alternatief zijn of er kunnen nog ideeën overgebleven zijn van de brainstorm-meeting van 2 jaar geleden.
- Koekjesverkoop gaat wel door dit jaar : Bieke neemt dit opnieuw op zich met hulp van Eveline V, Ellen, Veerle, Saskia en
Kelly. Er zijn ook nog extra mensen nodig voor het vullen van de zakjes.
Bieke schat de prijs op 6 à 7€ per zakje naargelang de inhoud en mogelijke prijsstijging in verhouding met 2 jaar geleden.
Werkgroep kinderproject (nieuw !)
Bedoeling is om een deel van de opgebouwde reserve rechtstreeks aan de kinderen te besteden.
Kelly neemt samen met Cindy, Koen L, Anouk, Florine en Elsah hierin het voortouw. Meer nieuws volgt eens de werkgroep is
samengekomen.

Toekomstige activiteiten :
Dag van de leerkracht 5/10
Kelly en Emmy zijn hier reeds mee bezig, je hoort er meer over in de volgende ouderraad
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Schoolfeest 10/10
Groeten van op Tover Cirkel Eiland
Bij mooi weer gaat de BBQ door op de speelplaats van het kleuter, daar bevindt zich ook de bar.
Het optreden zelf zou doorgaan op de speelplaats van het lager.
Bij regenweer zal het optreden wellicht in shifts bekeken worden gezien alles dan naar binnen verhuist.
Enkele leden merken op dat de BBQ redelijk prijzig is. Andere leden zijn blij dat er geen bijdrage werd gevraagd voor het
optreden zelf. Zo hebben de ouders de keuze om al dan niet naar de BBQ te komen of enkel het optreden en de
dessertkraampjes mee te pikken.
Schoolquiz
De werkgroep : Ward, Koen, Cindy, Dimitri, Rony, Bert ziet dit zeker weer zitten.
Men komt nog samen om dit te bekijken.

Varia
transpalet Voorstel van Jimmy : voorzitter vraagt hier nog prijs voor
Vegetarische maaltijden deze stonden de laatste maanden niet meer op het menu-overzicht. Koen L. vindt het spijtig dat dit
aanbod verdwenen is. De directeur laat weten dat dit niet expliciet wordt aangeduid maar er zijn wel degelijk nog vegimaaltijden. Vorige week was het bijvoorbeeld groenteburger. Koen zal vrijblijvend wat info van oa EVA doorsturen naar de
schooltraiteur.
Enquete: uit de enquête van vorig jaar is gebleken dat de ouderraad meer moet communiceren.
Dit probeerden we reeds onmiddellijk aan te pakken door een jaarverslag te maken van alle activiteiten en door de kleurenflyer
mee te geven. Ook op facebook werd de info betreffende de eerste ouderraad geplaatst.
Ook de school bekijkt welke stappen ze kunnen ondernemen in het kader van deze enquête-resultaten. We worden hier later
nog over ingelicht.
Veiligheid rond school : vanuit de leden komen er nog enkele extra vragen naar voor ivm de rangen.
- er wordt gevraagd een rang te voorzien die naar de nieuwe site vertrekt : de directeur verwijst naar het schoolregelement
waarin dit reeds werd opgenomen
- de rang vertrekt soms te vroeg waardoor bepaalde kinderen niet mee zijn. Hierdoor durven sommige ouders geen gebruik
meer te maken van de rang. Vraag is of men zich , net als met de maaltijden, niet kan opgeven voor de rang ’s morgens. De
directeur wil extra administratie vermijden.
Veel leden benadrukken dat sommige leerlingen pas heel laat de klassen uitkomen. Vraag is of dan de rang niet wat later kan
vertrekken of om de leerkrachten aan te spreken op tijd te stoppen. Een ander idee is om een lijst aan te leggen van alle
kinderen die mogelijks eens meegaan met de rang en deze te bezorgen aan de leerkrachten. De directeur bekijkt dit verder.

Volgende ouderraad: 1 december 2015 – 20 uur

JAAROVERZICHT 2015-2016
(voorlopige data)

2015-08-28 Opendeurdag
2015-09-5/6 Beveren kermis – thema Parijs
2015-09-23 Sport - Veldloop waregem
2015-10-01 Ouderraad 1 2015-10-05
Dag van de leerkracht 2015-10-10
Schoolfeest – Groeten vanop Tover Cirkel Eiland
2015-10-12 Verkeer – check fluojassen
2015-11-16 Verkeer - Fluojascontrole
2015-11-20 Sport - 11-11-11 loop
2015-11-25 Sport - Slag om de treffer
2015-12-01 Ouderraad 2
2015-12-04 Sinterklaas en zwarte piet
2015-12-14 Verkeer - Fluojascontrole
2015-01-27 Sport - Danshappening 1ste graad - Desselgem
2015-02-4/5 Grootouderfeest/kleuterapotheose
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2015-02-xx Koekjesverkoop/kaas en wijnavond – typisch tussen krokus en pasen
2015-02-18 Verkeer – zichtbaarheidsspel 2de graad
2015-02-23 Infoavond vrije basisschool – Klokhuis – Lut Celie – De bleekweide
2015-02-24 Sport - Minihandbal 3de graad - Desselgem
2015-02-xx Ouderraad 3
2015-03-14 Verkeer - Fietscontrole
2015-03-24 Sport - Trefbal – 2de graad – Beveren-Leie
2015-04-xx Ouderraad 4
2015-04-29 SchoolQuiz III
2015-05-04 Terugkomst zeeklassen (altijd de woensdag net voor hemelvaart)
2015-05-18 Sport - Estafetteloop – Waregem
2015-05-24 Verkeer – Fietsproef 6e leerjaar
2015-05/06 Ouderraad 5
2015-06-03 Terugkomst bosklassen
2015-06-xx Kubb avond
2015-06-28 Proclamatie
2015-06-28 Barbecue lagere klassen

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
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»12. Stadhuis te Waregem
Op donderdag 22 oktober is het 4de leerjaar naar het Stadhuis te Waregem
geweest. Wij hebben daar een interessante rondleiding gekregen.
Eerst hebben we gekeken naar de raadzaal en daar konden we al onze vraagjes
stellen over Waregem en de deelgemeenten. Daarna gingen we naar de
trouwzaal. Als je trouwt, dan moet je zeker voor het stadhuis trouwen, voor de
kerk mag je. Dan zijn we naar boven geweest en daar zijn de kantoren. We
hadden een beetje geluk want de deur van de burgemeester zijn kantoor stond
open! Maar jammer, we hebben hem niet gezien :(. Ondertussen keken we op de
foto's naar de oude burgemeesters van Waregem. Er zat slechts 1 vrouwelijke
burgemeester tussen.
Ze heette Yolande Dhondt. Erna zijn we een kijkje gaan nemen bij de
jeugddienst. Telkens op 23 oktober is er de dag van de jeugdbeweging en die
dag kan je in Waregem heel vroeg gaan ontbijten op het plein en je kan er ook
spelletjes spelen. En daarna hebben we ook nog iets gedronken,
mmmmmmmmmmm!!!! En dan jammer genoeg weer naar school :(.
Alvast bedankt aan het stadhuis te Waregem voor ons bezoek!!!
:) :) :)
Bedankt!!!
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»13. Educatieve fietstocht zesde leerjaar rond WOI
Donderdag 22 oktober zijn we op studiereis geweest met onze fiets. Het ging over de eerste en de tweede
wereldoorlog in onze buurt.
1) Eerst kregen we een presentatie met uitleg.
Wist je dat WO I is begonnen toen de
aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk
vermoord werd door studenten? En dat
Duitsland voor de oorlog een plan had om
Frankrijk binnen te vallen, maar Frankrijk wist
hoe het eruitzag.
De Duitsers vielen veel forten van Luik aan
om ze dan in te nemen. Ze beschoten de forten
met de dikke Bertha (groot kanon). De Ulanen
(Duitse verkenners) zijn op 21 augustus 1914
aangekomen in Kruishoutem. Pastoor
Coussement schreef alles wat de Duitser in
zijn omgeving deden in zijn boek.
Vanaf Beveren-Leie kon je de schoten van het
front horen, je kon zelfs een rood licht aan de
horizon zien van de ontploffingen. De boeren
van de Leemput moesten zelfs wegtrekken
omdat ze schietoefeningen wilden houden.
Toen de presentatie gedaan was moesten we onze fiets gaan halen, we vertrokken dan met onze fiets
richting Desselgem.
2) Onze eerste stop was aan de kerk van Desselgem. De gids Gil
vertelde over Henrich Lauwer, een piloot van het Duitse leger. Hij
was uit de lucht geschoten en kwam om het leven op 26 september
1917 en werd begraven op het Desselgems kerkhof.
Rond de kerk was er een paardenstalling. Op een dag waren er 5
paarden dood door een taxushaag die rond de kerkhofmuur stond.
Want die taxushaag was giftig voor de paarden. Pastoor Coussement
moest de haag zo snel mogelijk weg doen.
3) We staan aan de tank in Desselgem.
Vroeger was die tank er natuurlijk nog niet. Hij werd er pas gezet na
WOII. Daar waar de tank nu staat, waren er vroeger vliegveldjes met
legertentjes waar de vliegtuigjes in zaten.
In de loop van het kanon zitten ribbeltjes van metaal en de bom heeft
een koperen band waaraan je kan zien of hij al was afgevuurd of niet.
De bom draaide door de groeven in de loop van het kanon rond zijn
eigen as en dus vloog hij rechter en ook veel sneller vooruit. De bom
kan z’on 6 à 7 kilometer ver worden afgevuurd. Je kon de bom
afstellen zodat hij ging ontploffen boven het vijandig gebied. Uit de
bom die dan was ontploft, kwamen daar loden balletjes uit. Die gingen
door helmen, bepakking, vesten,... Bommen werden afgevuurd met
kordiet. Kordiet lijkt heel sterk op touw maar is het niet. Kordiet is eigenlijk springstof.
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4) We zitten nu in Bavikhove.
Hier staat de boerderij van boer Donckele (Jozef Donckele). Ze verhuisden
omdat de Duitsers gingen aanvallen. Toen ze wegvluchtten, vergat boer
Donckele zijn geldbeurs. Hij ging zijn geldbeurs halen en toen hij de hoeve
wou verlaten sloeg er een granaat in op de boerderij.
Toen de stofwolk weg was zagen ze dat boer Donkele dood was.Nu wonen
er nog altijd nakomelingen van boer Donckele.
Hier op dit veld landden vroeger ook tijdelijk vliegtuigen. Herman Göring
landde hier ook op het land. Hij was in de Tweede Wereldoorlog de
rechterhand van Adolf Hitler. In de Tweede Wereldoorlog deed hij ook erge dingen.
5) In de eerste wereldoorlog staken de soldaten pigtails in de grond. Dat zijn
palen met krullen (zwijnestaarten) die men geruisloos in de grond kon
steken en waardoor je prikkeldraad kan steken. Elke soldaat had er 4 bij. Ze
zijn gemaakt in Zweden. Je vind soms nog van die ijzeren paaltjes bij een
oud gebouw. Zo’n palen waren zwaar en waren ongeveer 1 meter lang.
6) Hier stonden we aan een pas opgericht
standbeeld van Roland Garros, een bekende
vliegenier uit de Eerste Wereldoorlog.

7) Deze stop gaat over Roland Garros. Roland Garros vloog bij het
Franse leger. Op 18 april 1915 wordt deze piloot uit de lucht
geschoten door de Duitsers. Vanwege de vele technologie die aan
boord was stak hij zijn vliegtuig in brand. Hij verstopte zich in de
waterput van een nabijgelegen boerderij . Hij vond het uiteindelijk toch geen goede verstopplaats en klom
weer uit de put waar hij zijn laarzen verloor. Hij liep de boerderij uit en verstopte zich in een beek. Na
lang zoeken vonden de Duitsers hem. In Duitsland werdt hij veroordeeld tot 4 jaar cel, maar kon
ontsnappen. In 1918 stierf hij op 30 jarige leeftijd tijdens een luchtgevecht.
8) We kwamen aan in Bavikhove bij een hoeve. Daar lagen vroeger 2 Duitse
vliegvelden. Bij de hoeve stond een kapelletje waardoor de Duitse piloten
makkelijk konden zien waar ze moesten landen. Daar stond ook een Duitse
schietbunker die alle kogels opving van de vliegtuigen die hun geweren
afstelden.
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9) Daarna fietsten we door naar de fabriek ’De Brabandere’. Daar legde de
gids uit wie Manfred Von Richthofen (1892-1918) was. Hij was een Duitse
piloot uit de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft veel vijandelijke vliegtuigen uit
de lucht geschoten. Hij werd ook de Rode Baron genoemd. Jammer genoeg
heeft hij de oorlog niet overleefd.
10) We staan nu aan het stadhuis van
Harelbeke. De gids vertelde over het bezoek
van Winston Churchill (1874-1965) aan onze
streek tijdens WOI. Toen hij onze streek
verliet, reed hij in de richting van het front van
de Duitsers, dus hij werd bijna gevangen door de Duitsers. Op het moment
dat hij in Desselgem was, was er een bombardement en werd hij bijna
getroffen. Winston Churchill was tijdens WOII de eerste minister van
Engeland.
11) Verder in de uitstap stonden we in een
apart kerkhof in Harelbeke. Op dat kerkhof
liggen alleen maar soldaten die voor de Britten
hebben gevochten. Daar liggen 1116 lijken. 10
daarvan zijn van de Tweede Wereldoorlog en
1106 van de Eerste Wereldoorlog. De
gemiddelde leeftijd van alle soldaten is 26 jaar.
Als er ‘A soldier of the great war’ op het graf
staat, is de naam van de soldaat niet bekend.
De gids vertelde hier ook nog dat de eerste
tank die ze uitvonden eigenlijk een rijdende
bunker was die maar 6 km per uur reed. Vele tanks reden zich echter vast in de modder, dus de tank was
geen succes.
12) De voorlaatste stop is de Duitse bunker. De bunker ligt aan de Geit in
Harelbeke en komt uit de Eerste Wereldoorlog. De muren van de bunker
zijn zo’n 1 à 2m dik.
13) De laatste stop was op het kerkhof van
Beveren-Leie. Daar is ook een huisje waar je
allerlei foto’s van vroeger kan zien. Op het
oude deel stond vroeger de kerk die vernield
werd door de Belgen in de Tweede
Wereldoorlog zodat de Duitsers de kerk niet
konden gebruiken om op de uitkijk te staan.
De pastoor woonde vroeger naast de kerk in de pastorij. Op het oude deel
ligt er een onbekende soldaat. Het is een Ier en onze gids is volop bezig met
te onderzoeken wie er daar precies ligt. Hij is nog aan het twijfelen tussen
12 namen maar hij denkt een zekere Wilson.
We bedanken onze gids Gil Bossuyt van Frontaal voor de boeiende uitstap. Ook
beide oma's van Febe willen we bedanken voor de extra begeleiding!
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»14.Onze school werkt samen met brugfiguur "Lynn Sobrie
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