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»1. woordje van de directeur
Geachte ouders,
Het einde van het jaar is een gelegenheid om achterom te kijken en de deur van het nieuwe jaar al even
open te zetten…
Als binnenkort het jaaroverzicht van 2015 in de media verschijnt, zal het plaatje niet zo fraai zijn. We
leven in een turbulente tijd. De opwarming van het klimaat laat zich al voelen aan extreme
weersomstandigheden op bepaalde plaatsen in de wereld. Meer confronterend zijn de gevolgen van
fanatiek en extremistisch geweld in het Midden-Oosten, nu ook voelbaar in Europa: een nooit geziene
vluchtelingenstroom, aanslagen en terreurdreiging in onze hoofdsteden, … Dit doet wat met mensen. We
voelen de pijn en het verdriet van onschuldigen. We laten niet toe dat in onze democratische rechtsstaat
haat, geweld en angst de bovenhand krijgen. Voor een stuk mogen we kinderen afschermen van deze
‘boze’ wereld. Velen zijn nog te jong om met al die grote wereldproblemen ‘belast’ te worden. Jonge
kinderen hoeven in de eerste plaats op te groeien in een veilig klimaat, thuis en op school. En dat geldt
evenzeer voor de kinderen van gezinnen die op de vlucht zijn en voor wie een bestaan zonder oorlog niet
evident is. Naar alle kinderen toe draagt het onderwijs een boodschap van vertrouwen en hoop uit. Een
school is de plek bij uitstek waar verbondenheid beleefd wordt. En de duizenden leerkrachten die elke dag
- naast het overdragen van kennis - met hun leerlingen zoeken naar het scheppende en zinvolle in deze
wereld, verdienen onze grootste waardering. In een geest van openheid en geduld bouwen ze mee aan een
rechtvaardige wereld.
Op onze school beleven de kinderen een gelukkige tijd. De groepssfeer in de klassen zit goed, met
aandacht voor betrokken leren en groei in taalontwikkeling, wiskundig handelen en denken, verkenning
van de (muzische) wereld, sociaal vaardig worden, geletterdheid in ICT, leren leren, …. op maat van de
kinderen, met een balans tussen denken en doen en aandacht voor verschillen. Om die taken goed uit te
voeren, blijven we een lerend team dat verantwoordelijkheden met elkaar deelt.
Er is een sterke ouderbetrokkenheid en samen met de ouders ijvert de school voor een veilige
schoolomgeving, een sportieve invulling van de speeltijd, een duurzaam milieu,…
Wat aan waardevols doorheen de jaren is opgebouwd, willen we ook in 2016 verderzetten, in
samenwerking, enthousiast en met een positieve drive.
Over enkele dagen halen de kinderen hun nieuwjaarsbrief tevoorschijn. Een mooie traditie.
Als kinderen wensen van liefde en vrede uitspreken, klinkt dat echt en ongekunsteld, recht uit het hart.
Laat je maar eens ontroeren, pink een traan weg… en bedenk dat die (kleine) kapoen van jou stilaan de
wereld verovert en beetje bij beetje op zijn/haar eigen benen wil staan…
Aan u allen, beste ouders, wens ik een voorspoedig nieuw jaar. Dat je in 2016 veel vreugde mag beleven
omwille van de vele kleine ‘wonderen’ die zich in je kind voltrekken, en dat dit jou een gevoel van
dankbaarheid mag geven… En op dat eenvoudig geluk mag je af en toe eens een goed glas drinken.
Gezondheid!
Stefaan Dewaele
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»2. kalender van januari, februari en maart 2016

01/01/16
Zwemmen L5A - L5B - L6
Niveaulezen klas 4A + 4B (om 15.10)
Zwemmen K3B - L1B
Zwemmen L4 - L3 - L2
Slag om de Treffer.
Zwemmen K3A - L1A
Zwemmen L5A - L5B - L6
Start 1ste halfjaarlijkse toetsen
Zwemmen K3B - L1B
start project : de 3 biggetjes
Zwemmen L4 - L3 - L2
Danshappening
L6: doe-namiddag Heilig Hartcollege
Zwemmen K3A - L1A

februari 2016
Zwemmen L5A - L5B - L6
Eerste graad: met de bus naar De Schakel voor de film 'Wiplala'
Zwemmen K3B - L1B
apotheose de 3 biggetjes: voor alle sympathisanten
Begin van de krokusvakantie
Einde van de krokusvakantie
Zwemmen L4 - L3 - L2
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pedagogische studiedag; geen school, wel opvang
Zwemmen K3A - L1A
Instapviering voor de eerste communicanten om 10u.30
Zwemmen L5A - L5B - L6
L6: boekenquiz Groenhove
Zwemmen K3B - L1B
L5A/B: PTI@work Kortrijk

maart 2016
Zwemmen L4 - L3 - L2
eerste graad: met de bus naar De Schakel voor theater 'Dromedaris Rex'
trein-bus uitstap 1kl A+B
9u.: Vastenviering voor alle leerlingen KGD.
Zwemmen L5A - L5B - L6
L3: leeruitstap museum 1302 Kortrijk (Lijnbus)
L5A+B: herinneringsproject "CWRM" (lijnbus)
groep 1: 10.15u.
groep 2: 13.45u.
L4A+B: labo workshop op school (van 9.15u. – 11.40u. en van 13.15u. – 15.45u.)
Zwemmen K3B - L1B
Zwemmen L4 - L3 - L2
Zwemmen K3A - L1A
Zwemmen L5A - L5B - L6
eieren rapen met de paashaas
L4A+B: bezoek Imog,met eigen vervoer(vertrek 13.15-15.30)
Zwemmen K3B - L1B
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»3. personalia
Wij verheugen ons om de geboorte van:
•

Jack Dehaene, zoontje van Gwen en Anne-Lien Bauters en
broertje van Esmée (K1A)
- hartelijke gelukwensen -

Wij rouwen om het heengaan van:

•

Franky Velghe, vader van Jens en Sam (oud-leerlingen)

•

Lut Leys, ere-inspecteur basisonderwijs
- oprecht medeleven -

EEN WOORD VAN DANK AAN
• De begeleidende ouders en leerkrachten bij de estafetteloop van 20 november, waaraan
7 ploegen (38 leerlingen) deelnamen. Een mooi sportief gebeuren voor het goede doel, de jaarlijkse 1111-11-actie in Beveren-Leie, waarvan Veronique en Bernadette Debacker (oud-leden van de ouderraad)
de stuwende krachten zijn.
• De nieuw opgestarte werkgroep “kinderproject” onder de leden van de ouderraad – Koen, Elisah,
Anouk, Florine, Cindy en Kelly. Na de uitleg aan de kinderen om ideeën te bedenken en die op een grote
banner neer te schrijven, maakt de werkgroep hieruit een lijst op van haalbare voorstellen waaruit de
kinderen nog een keuze mogen maken.
• Het Stadsbestuur, Wagso (Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling) en de
Dienst Info–Toerisme–Feestelijkheden (mevr. Evelyn Debonne en medewerkers) voor de organisatie
van de techniekbeurs “Slimme Handen” op 26 november voor de klassen van de derde graad; de
leerlingen konden bij de standhouders, bedrijven uit Waregem, praktische proeven uitvoeren om een
stukje technische kennis op te doen.
• De vele (groot)ouders voor hun hulp bij de kookactiviteiten van de jongste kleuters tijdens het thema
‘Ons restaurant’.
• Alle medewerkers aan de milieudag van 12 december. (zie verder in de schoolkrant)

MEDEDELINGEN
• Op de laatste dag van het eerste trimester, vrijdag 18 december, houden we vanaf 14.30 uur een
koffiestop aan de hoofdinkom van de school. Een gezellige afsluiter - met koffie en warme
chocolademelk - waarop ook de brugfiguur van de school, mevr. Lynn Sobrie, aanwezig zal zijn. Alle
ouders van harte welkom!
• Het afgelopen schooljaar werkte de school samen met de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. De
lessen verkeers- en mobiliteitseducatie zijn erop gericht om de leerlingen zo zelfstandig en veilig
mogelijk in het verkeer te laten bewegen. Met het uitreiken van een medaille wil de Vlaamse overheid de
school bedanken voor de geleverde inspanningen. Het bordje “Verkeer op School” prijkt aan het
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muurtje aan de hoofdinkom.
• Op 16 november en 14 december hield de verkeerswerkgroep een controle op het dragen van het
fluojasje. In het kleuter droeg ruim 90% het jasje, wat een mooi resultaat is. In het lager vallen de
resultaten tegen. Bij de eerste controle droeg amper 70% het fluojasje. Men zou een verbetering
verwachten bij de tweede controle, maar de tendens is net omgekeerd: slechts 50 % van de leerlingen was
in orde. Hier zal er een sterke ommezwaai in houding en gedrag nodig zijn. De school levert het fluojasje
gratis aan, maar stelt hiertegenover ook de verplichting tot het dragen ervan tijdens de periode van
het winteruur. De ouders en leerkrachten hebben de taak om toe te zien op het dragen van het jasje bij
de verplaatsing ‘s morgens naar school en huiswaarts op het einde van de schooldag. Een dringende
oproep om er samen werk van te maken in het belang van de verkeersveiligheid. Dank aan iedereen om
hier een serieus tandje bij te steken!
• Voortaan zijn de poorten die toegang geven tot de speelplaatsen (kleuter en lager), bij het begin van de
lessen (8.30 uur en 13.15 uur) gesloten. Leerlingen die te laat komen, kunnen steeds via de hoofdinkom
binnenkomen en naar hun klas gaan. Het dichthouden van de poorten tijdens de lesuren is een maatregel
die de school neemt op advies van de Minister van Onderwijs, naar aanleiding van de terreurdreiging in
ons land. We denken eraan deze maatregel aan te houden.
• Voor de leerlingen van de lagere klassen starten de halfjaarlijkse toetsen in de week van 18 januari.
De organisatie wordt via een klasbrief of de schoolagenda meegedeeld, ook het oudercontact met
rapportbespreking dat plaatsvindt in de week van 1 februari.
Er is een goede spreiding van de toetsen over ongeveer een anderhalve week en we vermijden hierbij
‘druk’ op de kinderen te leggen – in essentie bevatten de toetsen gelijkaardige oefeningen die de
leerlingen doorheen het schooljaar maken... De toetsen moeten gezien worden als een globale evaluatie
van de geziene leerstofgehelen en gaan na in welke mate de leerlingen de onderwijsdoelen bereikt
hebben. Uit de evaluatie halen we aandachtspunten voor de verdere lessen. Maar eerst mogen de kinderen
zeker genieten van hun kerstvakantie!

IN DE KIJKER
Ze zijn een belangrijke schakel in de goede werking van de school, onze ploeg poetsvrouwen: Hilde,
Krista, Inge, Nancy, Gerda, Marijke en Corine.
Een leerling van het zesde leerjaar, Kimberly, heeft voor hen een briefje geschreven, om de aandacht te
vestigen op het belangrijke werk dat ze dagelijks verrichten:
Beste poetsvrouwen,
We staan er te weinig bij stil, maar U :
Ø

wast af,

Ø

poetst telkens weer de hele klas, tot in de puntjes,

Ø

bedient ons bij het middagmaal,

Ø

stoft het hele secretariaat af,

Ø

maakt bijna dagelijks de gangen en de halletjes proper,

Ø

ledigt de vuilnisbakken,

Ø

poetst grondig de toiletten,

Ø

en zo veel meer..

Dank u wel en proficiat!
Kimberly uit L6

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 6

»4. het zesde leerjaar schrijft elfjes
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»5. de chef-koks van de Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
Na de herfstvakantie waren wij helemaal in de ban van lekker eten, en wilden we wel zelf
eens iets lekkers klaarmaken om het natuurlijk daarna te kunnen oppeuzelen. Daarom
besloten de juffen om ons om te toveren tot chef-koks. In de loop van de week maakten we
onze eigen koksmuts, want zeg nu zelf, een chef-kok zonder zijn muts, dat is toch wel héél
triestig. Al onze activiteiten stonden in het thema van “ons restaurant”. Allemaal goed en
wel, de juffen hadden een hele menu uitgestippeld, máár zonder ingrediënten kan je niet
veel lekkers in elkaar flansen. Dus zat er niets anders op dan met onze foto-lijst (zoals je
wel kon vermoeden stonden op die foto's al onze ingrediënten, want lezen is nog een beetje
moeilijk hé voor ons) te vertrekken naar de kleine Carrefour waar we alles in onze
karretjes moesten laden. Jonge, jonge wat hadden wij veel mee !!!! Moeten wij dat allemaal
zelf verorberen!!!!! De winkelierster had wel nog een hele toffe verrassing voor ons, want
we hebben allemaal een mooi knuffeldier meegekregen naar de klas. Eenmaal alles in de
koelkast stond, waren we er helemaal klaar voor, de juffen hadden nog verschillende
rescue-teams bij elkaar getrommeld zodat deze samen met ons alles konden klaarmaken.
Gelukkig hadden we ook een ehbo-koffer bij de hand want zo nu en dan sneden we wel eens
in onze vingers, maar ah, dat kan de beste kok overkomen hé!!!!! Alles wat we klaargemaakt
hadden, was om de duimen en vingers bij af te likken en we hebben allemaal ons buikje rond
gegeten. We konden bijna geen pap meer zeggen.
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We waren het er allemaal over eens:
DIT SMAAKT NAAR MEER..................
Bedankt aan alle rescue-teams want zonder jullie konden we dit allemaal niet
realiseren.....
de kleuters van de 1ste kleuterklassen
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»6. zwanzen over zwammen
…. en maar zwanzen over ….

Zwammen...
Een paar regendagen in de herfst en overal verschijnen er paddenstoelen. Sommige
met een eigenaardige hoed, andere eerder klein en heel onopvallend. Vorige maand
trokken de kinderen van het derde leerjaar naar De Gavers en konden samen met de
enthousiaste gids beginnen aan een bijzondere tocht in het wondere rijk van schimmels
en zwammen.
Onze derdejaartjes penden samen met de juf enkele indrukken neer.
Behoren de zwammen tot het planten– of dierenrijk? Velen dachten dat het planten waren.
Mis! Zij verschillen zo sterk van de planten en de dieren dat zij eigenlijk behoren tot een
apart rijk. Schimmels kunnen niet zoals planten met de hulp van de zon hun eigen
voedsel maken. Het rijk van de schimmels en de zwammen is een hééééél groot rijk.
Komen jullie mee in die wonderlijke wereld van de paddenstoelen en …... heksen ???
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Weet je dat wij tijdens onze zoektocht een heksenkring hebben ontdekt? Heksen
zouden 's nachts op die plaats in het bos hebben gedanst. Waar hun voeten de grond
raakten, schoten de zwammen tevoorschijn.
Welnee… de zwamvlok groeit in alle richtingen even sterk uit. De buitenste rand groeit
het best en daar verschijnen de meeste paddenstoelen en vormen zo een grote kring of
een heksenkring. Wij hebben samen met de gids en de juf zo'n kring gevonden. Het was
een supergrote rondom het Gaverdomein... niet te geloven!!!

Overal vind je zwamvlokken. Op een hoop bladeren,op afgevallen vruchten, op vochtige
broodresten... Veel zwammen zijn heel nuttig, want zij zijn opruimers van de natuur. Ze
voeden zich door het afbreken van afgevallen bladeren,vruchten en houtresten.
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Met een spiegeltje en een vergrootglas onderzochten wij de onderkant van de hoed.
Soms zagen we plaatjes of buisjes en zelfs fijne stekeltjes. Er bestaan ook
paddenstoelen zonder steel en zij hebben de vorm van een kogel, peer, knol of tol. Er
zijn er zelfs die plat of korstvormig zijn.
Weet je, soms zijn er enkel witte of gekleurde korsten te zien.
Het lijkt wel witte verf en ik zou beginnen twijfelen of dit wel echte paddenstoelen zijn.
Sommige zwammen hebben wij onder een echte microscoop gelegd om ze beter te
kunnen zien.
Als je in een bos onder bladeren kijkt die rotten, vind je misschien draden van een
schimmel. Als ze genoeg water en voedsel hebben blijven ze groeien. Wanneer de
omstandigheden goed zijn, groeien er uit die draden paddenstoelen. De paddenstoel is
dus de vrucht van de draden, zoals de peer de vrucht is van een perelaar.
Wauw!!! Stinkzwammen zijn schimmels die vliegen aantrekken om hun sporen te helpen
verspreiden. Juf Martine, onze gids, heeft er zo ene getoond. Sommige ruiken als
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hondenpoep….. zij doen hun naam toch wel eer aan !!!! Ook de wind helpt de sporen
verspreiden.
Wist je dat schimmels héééél langzaam eten? Soms duurt het honderd jaar voordat
schimmels die op een boomstam leven, deze opgegeten hebben.

Er zijn schimmels die heel lekker smaken zoals de champignons.
We hebben veel paddenstoelen gezien, maar jammer genoeg mochten wij geen enkele
paddenstoel proeven. Er zijn er waarvan je buikpijn kunt krijgen of zelfs kunt van
doodgaan. Wijze raad van onze gids Martine... pluk en eet geen paddenstoelen!
Bomen en schimmels ♥ van elkaar en hebben elkaar nodig. Sommige schimmels
verspreiden zich door de bodem en geven mineralen door aan de plantenwortels en
zorgen ervoor dat de aarde verlucht wordt. In ruil krijgen de schimmels suikers uit de
plantenwortels. Zo zie je maar …. samen sterk!
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Zonder planten zouden wij allemaal verhongeren en…. zonder schimmels zou het leven
niet zijn zoals het nu is!
Weet je, ik vind zwanzen over zwammen zo'n gek woord, maar ik gebruik het wel
graag!

…... vrolijke,vrolijke vrienden.....
Juf Fien, ik zou graag met de klas nog eens naar de Gavers gaan.
Kan het ??????????
Hmmm...
Meerdere foto's vinden jullie terug op de website van onze school.
Lukas C., Hanne C., Thijs C., Robby C., Thor D., Braydn D., Alicia D., Morgane D., Thymo D., Arno
M., Kyliann M., Iebe O. ,Arne R., Kobe S., Zoë S., Seppe T., Felix V., Tibo V.H., Tiziano V., Thibault
V., Rolv W., onze gids Martine en juf Fien.
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»7. afvalarme week

Verslag afvalarme week.
Enkele weken geleden was het afvalarme week op school. Maandag 23 november
hebben we de papiertjes van alle leerlingen verzameld. De Groene Ridders van elke
klas hebben in de klassen over de afvalarme week verteld en iedereen proberen te
overhalen om zo weinig mogelijk verpakking mee te nemen naar school. Vrijdag keken we wat het
verschil was. De leerlingen van de school hebben erg hun best gedaan, zoals je kan zien op de foto’s.

afval maandag 23-11

afval vrijdag 27-11

De winnende klas krijgt een diploma. Klas 6 was de meest afvalarme klas van de school, want zij
brachten vrijdag geen enkel papiertje mee! 4B en 1A hadden bijna geen afval mee (maar één kleine
verpakking).
Houden jullie vol en proberen jullie zoveel mogelijk afval te vermijden?
Maithé en Eline
De Groene Ridders van het zesde leerjaar

Werkdag MOS van 12 december 2015
Op zaterdag werd er met de werkgroep MOS (Milieu Op School) een werkdag gehouden. Volgende
zaken werden die dag aangepakt:
•
er werd 12m3 gehakseld hout in het speelbos verspreid
•
de wilgenconstructies vooraan de school zijn bijgewerkt en gesnoeid
•
de moestuin ligt er weer netjes bij
•
de kapotte omheiningen aan de ingang bij het 3de en 4de leerjaar zijn verwijderd
•
er zijn een aantal wilgenbomen aangeplant op het grasveld
•
er zijn schoenenborstels geplaatst aan het speelbos
•
enkele algemene opkuiswerken werden uitgevoerd
Bedankt aan alle ijverige helpers!
de werkgroep
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»8.met de eerste selfie van het jaar...
…. wensen de derde kleuters u een gelukkig nieuwjaar!!
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GELUKKIG 2016!
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 19

»9. internationaal danstornooi in Londen
zes leerlingen van onze school namen eraan deel
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»10. marathon voor het goede doel
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»11. verslag van de ouderraad
Ouderraad Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Wij maken de school “mee”
Koning Albertstraat 41, 8791 Beveren-Leie Tel.: 056/71 39 50

VERSLAG VERGADERING VAN DE OUDERRAAD OP
Dinsdag 1 december 2015 in de STEDELIJKE BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE
Aanwezige leden
Anckaert Cindy
Beernaert Anouk
Cappon Saskia
Casier Koen / Hennion Joke
Christiaens Erika/Avet Henk

Crabbe Bieke
De Beuf Sophie
Glorieux Davinia
Le Percq Koen
Meersman Hans

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

Ornelis Elisah
Aanwezige leerkrachten / directie
Dewaele Stefaan
Defever Sofie
Verontschuldigd
Beyls Ellen
Daussin Marylene
Afwezig
Decambray Véronique

Troch Gert
Claerhout Winnie

Himpe Pauline
Behaeghe Elke

Desmet Sylvie
Godderis Joke

Vanhoutte Jimmy
Verhulst Veerle

Cooremans Rony

Devos Chris

Verwelkoming
Goedkeuring vorig verslag : gemaakte opmerkingen werden aangepast.

evaluaties voorbije activiteiten
Dag van de leerkracht 5/10
De leerkrachten kregen van de ouderraad een zakje met enkele pralines. Bedankt aan Emmy en Kelly om dit te verzorgen
Schoolfeest 10/10
Groeten van op Tover Cirkel Eiland / ongeveer 750 aanwezigen
De directeur bedankt de ouderraad voor hun hulp
Veel volk, tafels tekort -> de directeur merkt op dat er genoeg tafels werden geleverd, doch deze waren kleiner dan normaal.
Hierdoor konden dus minder mensen aan 1 tafel zitten.
Mogelijkheid bekijken om te werken met reservering voor grotere groepen.
De BBQ verliep heel vlot, vlugge bediening, wat langer aanschuiven aan de koffie met momenten.
Verkeer / controle fluojassen 12/10
Bieke en Saskia deden in alle klassen van het lager hun ronde en vervingen de fluojas waar nodig.
Er werden heel veel nieuwe jassen uitgedeeld. Er wordt soms te weinig zorg voor gedragen want vervanging is niet enkel
omdat de fluojas te klein was maar ook veel omdat ze deze niet meer hebben.
Controle fluojassen 16/11
60 à 70 % draagt de fluojas in het lager, dit kan beter. In de kleuterklassen was bijna iedereen in orde.
volgende controle 14/12
Met dank aan Florine, Bieke, Koen C. en Anouk
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11 11 11 loop 20/11
38 inschrijvingen

Punten uit de vorige ouderraad
transpalet
kostprijs zo’n 300€, we mogen deze echter gebruiken van ex-lid Hilde Claerhout en ook via Hans kunnen we deze in bruikleen
krijgen.
enquête
Ook de school bekeek de puntjes waar er minder op werd gescoord. De school heeft zowel voor de leerlingenraad als het
pestbeleid een interne nota gemaakt.
Leerlingenraad : gaat door om de 2 maand. Er zal een verslag komen in de schoolkrant
Pestbeleid : de bestaande procedure werd nog eens uiteen gedaan door de directeur tijdens de ouderraad. De school probeert
pestgedrag allereerst te voorkomen. Door te wijzen op het schoolregelment, afspraken te overlopen met de leerlingen. Er wordt
ook gewerkt aan de sociale vaardigheden. Elke maand is dit een ander thema. Voor nov/dec was dit bijvoorbeeld respect
tonen/weerbaar zijn.
Is er effectief sprake van pesten dan wordt dit volgens de voorgeschreven procedure opgevolgd in de vorm van een
stappenplan. Zowel de leerlingen als de ouders worden hierbij betrokken.
Ouders die zich zorgen maken om hun kind kunnen dit steeds melden aan de leerkracht en/of directeur.
Veiligheid rond school
In opvolging van de opmerking rond de rangen in de vorige ouderraad, heeft de school een brief laten invullen door de ouders
zodat ze een overzicht hebben, welke kinderen er altijd/soms/nooit met de rang mee gaan.
Er wordt ook nog eens gevraagd aan de directeur om verlichting te voorzien aan de fietsberging en aan de turnzaal.
Enkele ouders merken op dat er zich geen zebrapad bevindt aan de andere kant van het pad door de interlinsite, nl. aan de
Kleine Heerweg. Dit kan misschien via de verkeersraad worden doorgegeven.
Kinderproject
de werkgroep (Kelly, Anouk, Florine, Elisah, Cindy en Koen L) kwam reeds samen. Er werd reeds een brief meegegeven naar
de ouders toe om de bedoeling toe te lichten en de kinderen konden reeds volop hun ideeën kwijt op de voorziene bladen aan
de muur. Per klas werd een blad voorzien. Bij de kleuters werd de hulp van de ouders gevraagd en ook de leerkrachten
mochten hun ideeën doorgeven.
Al deze ideeën worden nu door de werkgroep bekeken en geëvalueerd naar haalbaarheid en kostprijs.
Meer nieuws volgt later.
Veggie maaltijden
1x per maand is er een veggiemaaltijd voorzien door de traiteur. In november waren dit veggiesticks. Deze vielen in de smaak
bij de kinderen.

Toekomstige activiteiten :
Sinterklaas en zwarte piet 4/12
Bieke, Sophie, Davinia, Evelyne (v Rony) en Sylvie geven zich op om mee te helpen met de klaaskoeken.
Vergadering quiz 9/12
de werkgroep gaat weer van start om een volgende quiz voor te bereiden, deze gaat door op 29/4/16
Fluojascontrole 14/12
Nog helpers gevraagd voor deze controle
Slag om de treffer 13/01
lijst wordt doorgegeven voor deze en toekomstige sportactiviteiten.
Bieke, Jimmy, Saskia en Eveline V. geven zich op voor de slag om de treffer.
Opmerking wordt gemaakt dat sommige kinderen niet kunnen zwemmen. Dit is gevaarlijk bij dergelijke activiteiten.
Danshappening 27/1
ter plaatse af te spreken, geen vervoer door de school. We zouden naast de eerste graad ook de leerlingen van de tweede en
derde graad de kans geven, want er zijn toch oudere kinderen die hieraan graag zouden meedoen. Dit moet bekeken worden
met de werkgroep sport.
kleuterapotheose 5/02
geen apart grootouderfeest dit jaar
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thema = de 3 biggetjes -> ouderraad wordt gevraagd een passend drankje te voorzien
evt. iets met grenadine, kinderen Fristi
koekjesverkoop (tussen krokus en pasen)
op 2/12 gaat de eerste vergadering door
verkeer zichtbaarheidsspel 18/02
gaat door in het klokhuis, spel met zaklamp. 2 personen nodig -> wordt bekeken binnen de werkgroep verkeer
Infoavond vrije basisschool 23/02
Organisatie ligt deze keer in de handen van de vrije basisschool. Zij kozen voor Lut Celie van “de Bleekweide” als spreker.
Volgend schooljaar zal het dus weer onze beurt zijn om een info-avond te organiseren.
Minihandbal 3e graad 24/02
indien genoeg begeleiders, kunnen de leerlingen met de fiets gaan, zoniet rechtstreeks.
Soms onoverzichtelijk omdat ouders niet altijd de begeleiders verwittigen als ze hun kind meenemen naar huis. Wordt bekeken
met de werkgroep sport om ouders te vragen zich te melden.
Kaas-en wijnavond
In de vorige ouderraad werd naar voor geschoven dat veel ouders graag jaarlijks iets dergelijks zien doorgaan.
Er worden ideeën naar voorgeschoven zoals Potluck (niet echt voor een grote groep), spellenavond (de spelmaeckers
organiseren dit reeds op 25/6) of te bekijken of er iets naar voor komt uit het kinderproject.
Een nieuwe werkgroep wordt gevormd om eens te brainstormen wat een leuk alternatief kan zijn
Davinia, Sofie, Elisah, Saskia, Anouk en Florine bekijken dit samen.
Voorstelling brugfiguur 18/12
Vanaf 14u30 wordt een kopje chocolademelk aangeboden aan de ouders en kunnen ze eens kennismaken met Lynn Sobrie. De
directeur vraagt of iemand een plooitent ter beschikking heeft en zoekt nog 2 personen om te helpen.
Wijnverkoop
De vraag wordt gesteld of er eens iets anders kan verkocht worden.
Meester Gert licht toe dat er in de voorbije jaren reeds diverse artikelen werden uitgeprobeerd (wenskaarten, klaaskoeken,…)
maar de wijnverkoop tot nu toe het best verkopend product is. Je moet ook rekening houden met wat de lokale verenigingen
verkopen en het moet iets zijn wat in grote hoeveelheden kan worden verkocht.

Volgende ouderraad: voorstel 18 of 25 februari 2016 (nog te bevestigen)
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