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»1. woordje van de directeur
Beste ouders,
Vreemd wat de overgang van de winter naar de lente en het betere weer met de mensen doet. We
vertoeven meer buiten, wandelen en fietsen, genieten ervan in de zon te zitten en de kinderen kunnen na
schooltijd weer buiten spelen… Dat geeft ons allen meer energie… zo nodig in het werk en in de
ontspanning.
De halfjaarlijkse toetsen van januari zijn achter de rug. Rapportcijfers en het woordenrapport van
vaardigheden die niet in cijfers zijn uit te drukken, zijn nooit een definitieve beoordeling en willen
kinderen geenszins opdelen in hokjes zoals goede en zwakke presteerders. Kinderen zijn in aanleg
zoveel rijker, ieder met zijn/haar unieke talenten. Leerlingenevaluatie moet een hulpmiddel zijn om het
leren verder in positieve zin te stimuleren, met vooral veel zorgende aandacht voor kinderen die
leermoeilijkheden ondervinden. En leren stopt nooit… steeds zijn er nieuwe kansen.
We blikken ook terug op het geslaagde kleuterproject ‘Hennie, de heks’. Ongeveer 400 grootouders en
ouders woonden de voorstellingen bij. Zo’n project is altijd het resultaat van intense en veelzijdige
voorbereiding in de klas. De kinderen en hun juffen hebben weer het beste van zichzelf gegeven.
Op school mogen we ons gelukkig prijzen met een dynamische Ouderraad. Zij vormen een hechte groep
die samen heel wat realiseert voor de goede werking van school. De kaas- en wijnavond was zo’n puike
organisatie. Ongeveer 350 mensen konden proeven van een zeer verzorgde kaas- of vleesschotel en van
de wijnen, bieren en heerlijke koffies met gebak. Maar ook doorheen het schooljaar kennen we een goede
betrokkenheid van ouders en grootouders. Ze vormen een onmisbare schakel in onze schoolgemeenschap
wat het opgroeien en leren van onze kinderen ten goede komt. We zijn hiervoor oprecht dankbaar!
En straks is er het schoolfeest. Hou de datum van zaterdag 25 april alvast vrij.
Het wordt deze keer een buitenactiviteit : een rustige gezinsfietstocht – met de school als start en
aankomst, ongeveer 15 km, met 2 tussenstops - waarbij men kan vertrekken tussen 13.30 en 15.30 uur. Er
is ook de mogelijkheid van een verkort traject (ongeveer 6 km) voor gezinnen met kleine kinderen
(fietsen of wandelen). Onderweg en terug op school (vooravond) zijn er creatieve en leuke opdrachten
in het teken van een duurzaam milieu. De kinderen zullen actief betrokken worden. Uiteraard zullen een
droogje en een natje op ons terras niet ontbreken.
Meer informatie krijgt u in een speciale nieuwsbrief die half maart meegaat met uw kind.
De artikels in de schoolkrant geven weer een mooi beeld van de bruisende creativiteit in de klassen. Dank
aan de kinderen én de leerkrachten voor het neerschrijven of tekenen van hun leerbeleving.
Ik wens u allen een aangename lente… spannende voorjaarsklassiekers en play-offs… en een herboren
tuin waarin je meer ontspant dan werkt… (tenzij je tuinieren combineert met ontspanning…).
Stefaan Dewaele
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»2. activiteitenkalender maart/april 2015

maart 2015
Lj 6B: voetbal (sport over de middag)
zwemmen 5 - 6A - 6B
Lj 1: namiddag: medisch onderzoek op school
Pedagogische studiedag - geen les voor de leerlingen. Er is buitenschoolse opvang.
zwemmen K3 - 1A
Lj 5: voetbal (sport over de middag)
Lj 1+2: dans (sport over de middag)
Lj 6A: voetbal (sport over de middag)
Lj 4: Auteurslezing in de bib te Waregem (Sabien Clement) van 10u. tot 11u. (met eigen
vervoer)
zwemmen 2 - 3 - 4
Lj. 4: Noord-Zuidbeurs te Waregem van 8.45u. tot 11.30u. (met eigen vervoer)
trefbaltornooi voor de 2de graad
zwemmen K3 - 1B
Lj 6B: voetbal (sport over de middag)
20u. infoavond gezinsbond: 'Je kind leren opkomen voor zichzelf'
Lj 1+2: dans (sport over de middag)
9u.: vastenviering voor de kinderen die katholieke godsdienst volgen
Lj 5: voetbal (sport over de middag)
Lj 1:Auteurslezing in de bib te Waregem (Dirk Nielandt) van 10u. tot 11u. (met de bus)
zwemmen 5 - 6A - 6B
zwemmen K2 - 1A
Lj 6A: voetbal (sport over de middag)
Lj 1+2: dans (sport over de middag)
Lj 3: workshops beeldende kunsten aan de Kunstacademie te Waregem
10 – 12u.: OPENDEURDAG voor ouders en hun peuters
(instappers schooljaar 2015-2016)
K2: Bezoek aan de struisvogelboerderij Schobbejaks hoogte te Aarsele in de voormiddag
Lj 6B: voetbal ( sport over de middag )
zwemmen 2 - 3 - 4
K2: Rollebolle te Deerlijk
zwemmen K3 - 1B
Lj 1: jeugdboekenweekspel van 9u. tot 10u. in de bibliotheek te Desselgem.
Lj 4: leeruitstap naar Brugge
zwemmen peuter en 1kl
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Lj 3+4: SPORTKLASSEN De Treffer
Lj 6: (NM): Toneelvoorstelling 'Wat doe je in de kou' in de Schakel te Waregem
(vervoer met de fiets)
zwemmen 5 - 6A - 6B
Lj 3+4: SPORTKLASSEN De Treffer

april 2015
de paashaas komt...
Lj 3+4: SPORTKLASSEN De Treffer
zwemmen K2 - 1A
Lj 3+4: SPORTKLASSEN De Treffer
Lj 5: workshop BE-part
meespeelnamiddag nieuwe peuters van 13.30u. – 15u.
Lj 3+4: SPORTKLASSEN De Treffer
PASEN
Paasvakantie tot en met zondag 19 april 2015
K2: bezoek aan de kinderboerderij Bokkeslot te Deerlijk in de voormiddag
zwemmen 2 - 3 - 4
zwemmen K3 - 1B
Lj 1: daguitstap naar de kinderboerderij 'Van Clé' te Marke
Lj 3B: namiddag: bezoek aan het bezoekerscentrum De Gavers (bijen, hommels en wespen)
Lj 5: De Gavers: Moord in de kikkerpoel
Lj 6: Activities@vtiwaregem.be
SCHOOLFEEST
zwemmen 5 - 6A - 6B
P + K1: boerderijbezoek te Marke
zwemmen K2 - 1A
Lj 3A: namiddag: bezoek aan het bezoekerscentrum De Gavers (bijen, hommels en wespen)
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»3. personalia/mededelingen/een woord van dank

PERSONALIA
Wij verheugen ons om de geboorte van:
•

Fries, een broertje voor Linde Vansteenkiste (K2)

•

Fran, een zusje voor Felix (L2) en Teo Vandenoostende (K3)

•

Renaud, zoontje van Wannes Lams en Ann-Sophie Fourneau
(leerkracht)
- hartelijke gelukwensen -

Wij rouwen om het heengaan van:
•
•

•

Maria Bostoen, moeder van Chris Baert
Mariette Opsomer, moeder van Jan Meersman (oud-directeur
van de school) en overgrootmoeder van Matisse (oud-leerling)
en Hélène Cappon (L6A)
Walter Baert, opa van Manou (oud-leerlinge) en Tanguy (L6B)
- oprecht medeleven -

MEDEDELINGEN
• OPENDEURDAG: zaterdag 21 maart van 10 tot 12 uur. Bezoek aan de school en mogelijkheid tot
inschrijven van de peuters die mogen starten in het schooljaar 2015-2016. Ouders met hun kindje van
harte welkom!
• De pizzaverkoop (191 stuks) ten voordele van de bouw van een lagere school voor het
weeskinderenproject in Congo van Zr. Lieve Leenknecht (zus van de pastoor) bracht 668,50 euro op.
Daarmee droeg onze school zijn “steentje” bij tot de totale som van ruim 12 000 euro die de actie in
Waregem opbracht. Dank aan allen voor de steun en in het bijzonder aan de familie Provost (Anthony –
K3) die 60 pizza’s aan de man bracht!
• Op 20 februari 2015 hebben we de dikketruiendag een warm tintje gegeven : om 10.10 uur kregen de
kinderen een warme kom soep. Dank aan het keukenpersoneel om dit klaar te zetten!
• In het handbaltornooi van 11 februari behaalden de twee ploegen van de derde graad de derde en
vierde plaats. Proficiat jongens en meisjes!
• In het trefbaltornooi van 11 maart behaalden we met het derde leerjaar brons en met het vierde leerjaar
zilver. Proficiat kinderen voor jullie enthousiasme en fairplay!
• Het gebeurt wel eens dat tijdens de schooldag ouders/grootouders de school binnenlopen om iets na te
brengen voor hun kind in de klas. Mogen we vragen dat men zich eerst zou aanmelden in het
secretariaat of bij afwezigheid van de secretariaatsmedewerker (op vrijdag) bij de directie. Het is tevens
een goede gewoonte dat na schooltijd de kinderen aan de schoolpoort afgehaald worden en niet aan de
klasdeur. Dank voor je medewerking.
• VRAAG DE SCHOOLTOELAGE NOG TIJDIG AAN (tot 1 juni) – 1 op 4 heeft er recht op.
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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De school- of studietoelage is een financiële premie om de schoolkosten te betalen : van de kleuterklas tot
de hogeschool of universiteit. Dien je aanvraag in tot uiterlijk 1 juni . Ontdek of je in aanmerking komt op
www.studietoelagen.be of bel 1700 (gratis nummer). Je kunt je aanvraag online doen ofwel vraag je een
formulier in het secretariaat van de school.
• SCHOOLFEEST OP ZATERDAG 25 APRIL – hou deze datum vrij!
Het wordt deze keer een buitenactiviteit: een rustige gezinsfietstocht – vertrekkende vanuit de school,
ongeveer 15 km, met 2 tussenstops - waarbij men kan vertrekken tussen 13.30 en 15.30 uur. Er is ook de
mogelijkheid van een verkort traject (ongeveer 6 km) voor gezinnen met kleine kinderen (fietsen of
wandelen). Onderweg en terug op school (vooravond) zijn er creatieve en ludieke opdrachten in het
teken van een duurzaam milieu. De kinderen zullen actief betrokken worden. Uiteraard zullen een droogje
en een natje op ons terras niet ontbreken.
Meer informatie krijgt u in een speciale nieuwsbrief die half maart meegaat met uw kind.

EEN WOORD VAN DANK AAN:
• De papa van Loïc Peirs (K1) die voor de peuterklas van juf Ann al heel wat houten materialen heeft
geleverd : honderden dobbelstenen in verschillende groottes, plankjes in verschillende afmetingen om te
knutselen, planken om experimenteel mee te spelen : autobanen, een stapweg maken… en er zou nog een
‘salontafel’ voor de huisjeshoek in de maak zijn… Dank je wel, Wim, voor je handigheid om dit te
realiseren!
• De ouders van Noémie en Maïthé Merchie (L5) voor het leveren van de textielstoffen op rollen voor
het kleuterproject. Van harte dank, Veerle en Francky!
• De ouders die hielpen bij het grootoudersfeest (Leen, Tine, Ellen, Anouk en Davinia) en alle
(groot)ouders die een taart, cake of koekjes bakten voor de koffietafel. Van harte dank!
• Luc Beke, sportleraar tijdens de middagsport, voor de doorgedreven handbaltraining (6 beurten) aan de
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar.
• Marc Beyls (minivoetbal) en Darline Vierstraete (dans) voor hun bewonderenswaardige inzet om elk
trimester voor de kinderen een leuk en sportief uurtje te bezorgen.µ
• Alle medewerkers van de kaas- en wijnavond van 28 februari, zowel in de voorbereiding op vrijdag
als tijdens het eetfestijn op zaterdag, alsook de leiders van de speelpleinwerking : dankzij jullie kunnen
we weer spreken van een zeer geslaagde editie!
De vele ouders die in de verschillende klassen in een of andere les ‘actief’ betrokken zijn :
- L4 (begeleiding naar Noord-Zuid-beurs) : oma van Anouk De Winter, oma Dorine, de mama van Hanne
Cooremans, de mama van Kaat Vanhoutte, de papa van Emiel Vandenbulcke, de mama van Cato
Deplancke, de mama van Janie Tremerie.
- L4 (hulp in de les beeld voor moederdag en vaderdag): Mieke D'Haese (moeder van juf Hanne) en haar
vriendin, Françoise Lootens.
- L6 (begeleiding bij de fietstocht naar Waregem) : Germain Courtens (alias kolonel Kastaar)
- K2 : De mama van Eli is al twee keer in de klas langsgekomen, als verpleegster in het thema ‘ziek zijn’
en om een taart te bakken. Ze ging ook mee naar de bakker. De mama van Mathis heeft foto's genomen
op het grootouderfeest.
- L1 (thema ‘kunstige beroepen’): Lieven Vanneste (danser als beroep), Nancy Holvoet (onze poetsvrouw
die schilderen als hobby heeft), Annick Engelare (muzikante als beroep)
- L3 (hulp bij de naailessen) : Leen Lierman en Ritta Desendere (mama/oma van Lotte Pappijn), Rita
Terryn (oma van Thibault Huygelier), Jacquéline Coppens (oma van Norah Mabbe), Carine
Vandenbroucke (oma van Marie-Renée Van Colen), Sophie Debeuf (mama van Timmy Malfait), Monica
Kozlinka (mama van Daria Kozlinka), Annelore Laverge (mama van Mirte-Marit De Waegenaere)
- L4-L5-L6 (afvalbeheer – composteren) : Christine Demeulenaere en Marc Soen, beiden
compostmeesters
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»4. Beveren Koestert

Op zaterdagvoormiddag 21 februari ging het slotevenement van Beveren Koestert
door. Voorzitter Jan Meersman overhandigde de cheque aan Prof. dr. Yves Benoit
van het kinderkankerfonds van de Universiteit Gent. Hij mocht het gigantisch
bedrag van 37.340,90 euro in ontvangst nemen naar aanleiding van het
schitterende benefietconcert van 18 oktober 2014.
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»5. boekenquiz 6A en 6B

Op woensdag 25 februari namen we met klas 6A en klas 6B deel aan de boekenquiz in
Middenschool Groenhove te Waregem.
's Morgens om 8u. vertrokken we met de fiets naar Waregem. De heenreis verliep nog
droog terwijl de terugreis eerder nat was. Het fietsen in groep verliep voortreffelijk.
In groepjes van 5 werden vragen gesteld over de 5 gelezen boeken:
WARRIOR CATS DEEL 1 - ERIN HUNTER
DE BENDE VAN TEIRESIAS “van zilver zal de ketel zijn” - MARK TIJSMANS
WAR HORSE MICHAEL - MORPURGO
DE VERZWEGEN BRIEF - KARLA STOEFS
DE ZEVENSPRONG - TONKE DRAGT
Er waren verschillende rondes: personages, fragmenten, algemeen,... De vragen waren
allesbehalve makkelijk. Onder het motto “deelnemen is belangrijker dan winnen” eindigden
we met onze 2 groepjes niet bij de eerste 3. Niet getreurd want elke deelnemende groep
ontving een schitterend boekenpakket.

De overblijvende leerlingen hadden gezorgd voor enkele toffe en originele spandoeken om
hun team tijdens de wedstrijd te ondersteunen. Ook ontwierpen enkele leerlingen een
joker (thema: humor) die ter plaatse tentoongesteld werd. Eén iemand moest het ontwerp
van de joker mondeling toelichten en dat gebeurde vlot.
Het werd dus alweer een boeiende voormiddag en een stimulans om het leesplezier te
bevorderen.

Junior Journalist
Raf Avet
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»6. Kunst in het vijfde leerjaar

De leerlingen van het vijfde leerjaar kregen de opdracht een boek te lezen en daar iets
over te vertellen in de klas. Ze moesten daarbij ook een knutselwerkje maken. Omdat ze zo
creatief te werk gingen, laat ik jullie daar van meegenieten. Zie hier dus de werkjes met
een beetje uitleg erbij door de makers ervan.
Juf Ingrid

Ik ben Maithe Merchie,
De titel van mijn boek is
'Dolfje Weerwolfje'. En de
schrijver heet Paul Van Loon.
Je ziet aan mijn knutselwerk
dat het over een weerwolf
gaat. Wie ik gemaakt heb, is
Dolfje het weerwolfje want
hij is ook het tofste
personage.

Ik ben Evie Engelaere. Mijn
boek heet 'Operatie Bernie
buiten' van Hilde
Vandermeeren. Ik heb de
personages van mijn boek
nagemaakt uit fimo, dat is
een soort klei. Het gaat over
een meisje dat jaloers is op
een vriend van haar mama.
Ik heb dat boek gekozen
omdat het grappig leek.
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Ik ben Liesl Haspelslagh en ik
heb 'Twilight' gelezen. De
schijfster is Stephenie Meyer.
Ik heb dit boek gelezen omdat
ik de film had gezien. En ik
vond het leuk om te lezen
omdat ik het mooi vond. Het
was spannend en ik was onder
de indruk. Ik wou direct het
vervolg lezen. De titel is
'Nieuwe maan'.
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'De mysterieuze zolder' van
Neal Shusterman en Eric
Elfman. Dit is een tekening
van een brandend huis. Ik heb
dit getekend omdat er een
jongen op zijn veertiende
verjaardag zijn moeder
verliest toen zijn huis in
brand vloog door een gevallen
broodrooster.
Elian Mabbe

Hallo, ik ben Sarah Debaere.
De titel van mijn boek is 'De
grote Verliezer'.
De schrijfster heet Karen
Dierickx. Mijn knutselwerkje
toont het hoofdpersonage van
mijn boek, Margrietje
Gaublomme. Ze moet
bijvoorbeeld van een
onbekende jongen
aan de overkant van de grens
(Nederland - België)
een briefje bezorgen.
Maar dat is niet zo
gemakkelijk…
Daarom heb ik haar gekozen
voor mijn knutselwerk.
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Hallo, ik ben Alexine De Latter.
De titel van mijn boek is 'Mijn
oma’s verhaal'. De schrijver is
Jens Christian Grondahl. Ik
vind dit boek leuk omdat er een
oma en haar kleindochter
opeens in de tijd van vroeger
waren. De oma ontmoet
zichzelf met haar vriendin toen
ze klein waren. Dat was in de
Tweede Wereldoorlog.
Ze zaten tijdens het
luchtalarm in de schuilkelder.
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Hallo, ik ben Noémie Merchie.
Mijn boek heet 'Matilda'. De
schrijver is Roald Dahl en op
de foto zie je mijn
knutselwerkje. Het is een
zelfgemaakte kartonnen
Matilda. In de schoenendoos
zie je alle personages met hun
naam en foto. Ik heb dat
knutselwerkje gemaakt omdat
ik Matilda, het
hoofdpersonage de leukste
van heel het boek vind.

Van: Eline Debaere
titel: “Het huis Anubis:
Het geheim van WindsbruggeHennegouwen”.
Auteur: Plexandra Penrhyn
Low. Ik heb deze prent
gekozen omdat alle personages
erop staan, maar ook omdat
het teken van Anubis erop
staat. Het gaat over een
clubje: De club van de oude
Wilg, die allerlei avonturen
beleeft. Ik vond het heel erg
mooi en ook heel erg spannend.
Het is een verhaal waar je
bijna niemand kunt
vertrouwen.
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Van: Febe Snoeck
Titel: Perfect plaatje
Schrijver: Holly Smale
Harriet Manners heb ik in mijn
werkje geplaatst, omdat ze
veel meemaakt en model is.
Ze is het hoofdpersonage, ze
heeft een bril en VEEL
sproetjes. Harriet is nog jong,
haar ma en pa weten niet dat
ze model is, want ze loopt
voortdurend weg van haar
ouders.
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Mijn naam is Maxime.
De titel van mijn boek is: De karabijn.
De schrijver heet Paul Biegel. Het kunstwerk
stelt 2 legerkampen voor uit de Eerste
Wereldoorlog. In het boek wordt de vader
meegenomen door de Duitsers maar komt op
het einde nog terug!

Hallo ik ben Robin.
Mijn boek heet: ´s Nachts is alles anders.
De schrijver is Paul Van Loon. Ik heb dit
werk gemaakt over een meisje dat 's nachts
allerlei avonturen beleeft.

Hallo ik ben Olivier Berton.
De titel van mijn boek is Burenboel .
De schrijver heet Frank Pollet.
Er zijn 2 families die ruzie beginnen te
maken. Bij familie de Smet moet het allemaal
spik en span liggen. Bij familie Dejaegher ligt
het altijd overal overhoop .
De ruzie ontstaat doordat er altijd dingen
geleend worden.

Linde Avet
Wolf
Sophie Swert Knudsen
Ik heb dit boek gekozen omdat ik van veel
mensen heb gehoord dat het een mooi boek
is en toen ik de achterflap gelezen had, wist
ik meteen dat ik het ging lezen.
Het gaat over een jongen die kanker heeft.
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Ik ben Sam Arno
En mijn boek heet In de schaduw van de
feniks.
De schrijfster heet Angéle Manteau.
Ik heb dit knutselwerk gemaakt,
omdat het in dat boek over een
abdijbibliotheek ging. Daar had
iemand het geheime bierrecept
gestolen, maar gelukkig kwam
het weer terecht.

Ik ben Geike.
De titel van mijn boek is De vloek van
Woeste Wolf.
Het is door een hele goeie schrijver
geschreven, namelijk Paul Biegel.
Op de foto zie je een kasteel, het kasteel
van Woeste Wolf.
En je ziet ook een heleboel munten en een
schatkist.

Ik ben Senne De Bruyne
Mijn boek heet: Zoo de ruimte in.
De schrijver is Frank Pollet.
Ik heb dit gemaakt omdat mijn boek
gaat over dieren in de ruimte en ook
omdat ze in raketten zitten.
Het zijn echtgebeurde verhalen.

Hallo, ik ben Thymo D’angelo
De naam van mijn boek is: 'Soms zit het mee
Soms zit het tegen'
De mama en papa van Kester
willen een proefscheiding.
Kester vindt dat niet leuk.
Dan schrijft Kester een brief om dan samen
terug een team te vormen.

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 13

»7. naar de dokter... met de tweede kleuterklas
De kinderen van de tweede kleuterklas gaan elk jaar met hun juf naar de dokter te
Waregem. In de klas krijgen ze eerst een verhaal over wat er daar allemaal gaat gebeuren.
Ze weten ook dat daar geen prikjes gegeven worden. Wel leren ze in de klas de tekens voor
de oogtest.
Dit belangstellingspunt komt dan ook uitgebreid aan bod in onze klas. Ook leren de
kinderen hoe ze wondjes moeten verzorgen en hoe een verband wordt gebruikt.
De mama van Eli, die in opleiding is voor verpleegster, kwam ook in onze klas hierover
vertellen.
Bekijk de sfeerbeelden hierover maar.
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»8. Van koffieboon tot koffie

Van

tot

Als oppeppertje 's ochtends, pleziertje tussendoor of na een lekker etentje … koffie
vergezelt ons de hele dag door.
De derdejaars kregen vorige maand de unieke kans om een geleid bezoek te brengen aan
het Viva Sara Kaffée te Kortrijk. Het koffiehuis binnengaan en het aroma opsnuiven van
vers gemalen bonen was al een kleine belevenis op zich...
De papa van Mèrten gaf
ons deskundige uitleg
over het plukken van de
koffiebes tot het donkere
vocht met zijn heerlijke
aroma's 'de koffie'.
Samen met Mèrten,onze
barista in spé, deden de
kinderen aan 'latte art &
etching. Dit is de kunst
decoratieve ontwerpen te
gieten op een cappuccino. Met een speciale techniek schenkt de barista de geschuimde
melk in de crèmelaag van een espresso. Daarbij maakt hij gebruik van een scherpe naald
en chocolade-topping om een bijkomende tekening tevoorschijn te toveren.
Onze kinderen werkten enthousiast mee om zo tot een mooi resultaat te komen.
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Enkele spontane reacties van onze kinderen onder de loep.
Wij, leerlingen uit 3A en 3B, zijn op leeruitstap naar het Viva Sara Kaffée geweest. We
mochten daar onze boterhammetjes opeten en kregen van die lekkere limonade. Ik keer
zeker nog eens terug om die limonade nog eens te drinken!Daarna trokken we te voet
naar het Museum 1302 waar we leerden over de ' Guldensporenslag'. Nu weet ik waar
die naam vandaan komt. Dit jaar hebben we reeds tweemaal een leeruitstap gemaakt
met de lijnbus ...cool!

Mijn papa (Peter) is een barista. Ik zal nu een beetje uitleg geven. Ik ben Mèrten de zoon
van Peter. Later wil ik ook barista worden! Dat is iemand die koffiebonen brandt, koffie
maakt en tekeningen op de koffie zet.
Stap 1 : De koffieboon groeit aan een boom.
Stap 2 : Pluk de boon.
Stap 3 : Pel de glibberige boon.
Stap 4 : En nu branden maar!
Stap 5 : Ok, nu moet de boon afkoelen.
Stap 6 : Hup, de boontjes in de zak.
Stap 7 : Ze malen en nu lekkere koffie zetten.
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Wij hebben heel veel bijgeleerd. We mochten tekeningen op het melkschuim maken.
Mérten hielp ons hierbij en het lukte !! Ik wist reeds op voorhand dat koffiebonen aan
bomen groeien.
Het bezoek aan Viva Sara was héél tof en cool! Die vormpjes waren heel plezant om te
maken en je moest je daarbij goed concentreren. Die latte macchiato vond ik zo mooi dat
ik daar zeker nog eens zal terugkomen. Het was daar ook zo gezellig warm en het rook
daar zo goed.
Ik zou elke dag naar het koffiehuis willen gaan. We hebben er veel bijgeleerd van
koffieboon tot lekkere koffie. De koffieboon is een bes die aan een boom groeit. In
koffieplantages worden de bomen tot struiken gesnoeid en zo kunnen ze die bessen
gemakkelijker plukken.

Het was zo leerzaam. De koffieschool vond ik leuk omdat ik chocoladestrepen mocht
trekken op het schuim van de melk. Als de bessen rijp zijn, zijn die rood en dan mogen ze
geplukt worden. 'k Wist niet dat je zoveel kunt doen met koffie!
Die oude koffiemachines en molens vind ik zo mooi. Mijn opa heeft ook nog zo'n oude
molen waarin je bonen moet gieten en lang moet draaien tot ze gemalen zijn. Die bloem
die Mèrten gemaakt heeft, vond ik zo geweldig!
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De papa van Mèrten is een echte barista en heeft ons veel bijgeleerd. Weet jij wel wat
een barista is? Ik nu wel...
Mèrten wil later ook barista
worden. Zou er daar een
speciale school voor bestaan?
Misschien
ga ik wel mee!
Het is moeilijk om mooie
tekeningen op koffie te maken.
Het was leuk om die
chocoladetekeningen op het
schuim te zetten.Mèrten mocht
zijn papa helpen en hij doet
dat goed hoor! Shandro proefde
van die koffie en hij vond ze
lekker. De bomen worden tot struiken gesnoeid om de bessen gemakkelijker te kunnen
plukken. De bonen liggen te drogen op de grond. Ik wist dat helemaal niet alhoewel we
dat geleerd hadden tijdens de les van juf Fien. Ik moest hierbij denken aan de
wijngaarden in Frankrijk.
Dinsdag 16 december zijn we met de lijnbus naar Viva Sara gereden. Viva Sara is een
koffie- en theehuis. Koffiebonen groeien aan een struik in warme landen aan de evenaar.
Er was zelfs een winkeltje. Ze hadden er lekkere limonade. Er was een koffieschool waar
oude koffiemachines stonden. We mochten koffie en gestoomde melk proeven. Ze
maakten figuurtjes in de koffie.
We zijn naar Viva Sara geweest. Het was daar heel gezellig en ook mooi.
Er was ook een koffieschool. In het salon kan je de krant lezen. We mochten koffie
proeven. Het was een leuke dag.
We hebben geleerd over koffiebonen, waar ze groeien en hoe je ziet dat ze rijp zijn. In de
koffieschool hebben we gestoomde melk geproefd.
De papa van Mèrten had voor ons tafels gereserveerd zodat we konden picknicken.
Mèrtens papa legde ons uit hoe ze vormen in de koffie en cappuccino
maken. Dat is heel cool. De drankjes die we kregen waren ongelooflijk
lekker.
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We mochten koffie proeven. Die was heel lekker. We leerden over de
koffiebonen die groeien in verre landen waar het warm is. 'Hand zonder
duim' betekent 'nooit meer slechte koffie'. Daar maken ze ook heel lekker
citrus-, mango- en appelsap.
We mochten proeven van
cappuccino en babycino. Het
was heel lekker
mmmmmmmm.... Ook van
gestoomde melk konden we
proeven. Om beurt mochten we
met chocoladesaus figuurtjes in
de koffie maken.
We zijn naar de koffieschool
geweest. Daar hebben we
vormen in de koffie gemaakt.
We hebben ook een snortas
gezien. Dat is een speciale tas voor mensen met een snor. Met zo'n tas wordt hun snor
niet vuil.

Aan de ouders van Mèrten nogmaals hartelijk dank
voor de warme ontvangst. De kinderen en de juf
hebben veel bijgeleerd en er heel erg van genoten.
De leerlingen van 3A en 3B
juf Hilde en Fien
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»9. uit de pers

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 20

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 21

Zilver op BK schaatsen voor Beverse
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»10. een groot avontuur
We zijn met de derde graad naar Sankt Vith geweest om daar te langlaufen en dat was op 29-01-2015.
Om 6 uur moesten we op de parking van de school staan. Toen we op de bus stapten, zwaaiden de ouders
ons uit. Het was een lange rit van ongeveer 3.30u. Maar we hebben er een leuke tocht van gemaakt met al
de spelletjes en verhaaltjes die we mee hadden. We babbelden veel met elkaar en we deden nog veel meer
leuke dingen. Zo was de rit rap voorbij.
Toen we aankwamen, moesten we ons gerief in de koffer van de bus steken en onze langlauflatten en
stokken gaan halen in een hut. Dan moesten we onze langlaufstokken en latten aan boom zeven zetten en
daarna kregen we even tijd om naar het toilet te gaan en om ons tussendoortje op te eten. Toen we terug
naar boom zeven gingen, wachtte de gids ons op. Hij leerde ons langlaufen en dan mochten we op een
voetbalplein oefenen in voorbereiding van de tocht. Er waren veel kinderen die vielen in de sneeuw. Als
het 11.30 uur was, gingen we eten in een café dat eruitzag als een hut. Daar kregen we een drankje. Als
we klaar waren met eten, mochten we even spelen in de sneeuw. Daar hielden we een
sneeuwballengevecht.
Toen was het moment daar om te langlaufen in het bos. Er waren drie groepen: een voor de rappe die 10
km langlauften in het bos, dan nog een groep die 5 km langlaufte in het bos en dan nog een groep voor de
traagste die in de omgeving van de bus bleven en die 2 à 3 km langlauften. De 10 km was het moeilijkst
want daar moest je veel heuvels op, maar je mocht er gelukkig ook weer van langlaufen. De 5 km was het
zelfde maar dan gewoon de helft van de toer. De 2 toeren waren lastig met die latten aan je voeten.
Degene die de 2 à 3 km deden, bleven dichter bij de bus, maar maakten ook een mooi tochtje tussen de
besneeuwde bomen. Ik ging mee met de 5 km. Maar we hadden het verkeerde pad gevolgd en we hadden
dan toch 8 km afgelegd. Het was een leuke en vermoeide tocht maar we hadden allemaal veel dorst en we
waren blij om terug bij de bus te zijn om te drinken. Toen was de langlaufdag voorbij en moesten we
weer naar huis.
Op de bus vertelden we moppen en we hadden veel plezier. We vertelden ook over onze dag, we speelden
spelletjes, we lazen, enz. Toen we aankwamen vertelde iedereen zijn of haar avontuur aan de mama’s,
papa’s, broers en zussen.
Manu
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Langlaufen te Rodt
Na een spannend moment hoorden we donderdag 29 januari dat we vrijdag 30 januari mochten gaan
langlaufen. Op het eerste zicht wel tof, maar het heeft zo zijn nadelen, zoals: we moesten om 6 uur op
school zijn, 4,5 uur op de bus zitten… Maar het was het allemaal waard. Samen met de derde graad
beleefden we een van de mooiste dagen van ons leven.
Zodra we van de autosnelweg waren (ongeveer na 3 uur.) was het zicht adembenemend. Van besneeuwde
bossen tot hoge bergen. Wanneer we aankwamen, kregen we informatie over koetjes en kalfjes. We
kregen onze latten en ‘eendenschoenen’. We brachten ons gerief naar de boom met het getal 8. Na 5
minuten liepen stonden we al op latten in de oefenweide. Onze begeleider heette Marcel.
Na een leuke voormiddag langlaufinitiatie, verdienden we wel een paar boterhammetjes, in een
Biermuseum. In de namiddag zouden we een grote toer maken, maar wel in 3 groepen: de trage groep die
3 km aflegde, de gemiddelde groep die 5 km aflegde en de snelle groep die 9 km aflegde. Daarna moesten
we weer de bus op.
En zo liep deze mooie dag ten einde.
Tanguy

Bekijk ook enkele filmpjes op onze klasblog: www.beveren-leie.be –> zesde leerjaar!
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»11. poëzie in het vijfde leerjaar – vervolg...
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»12. project kleuters
Ons 14-daagse project zit er weeral op. Alle kleuters beleefden fijne dagen met
Hennie, de heks, en haar poes Helmer. Hennie woonde met haar zwarte poes in een
zwart kasteel. Alles was er zwart en dat zorgde voor heel wat problemen. Met de
hulp van de kleuters en de toverkunsten van Hennie de heks kwam alles tot een goed
einde. Hennie toverde haar kasteel in heel veel kleuren en woonde er nog lang en
gelukkig met haar zwarte poes Helmer. Het project werd afgesloten met een
optreden voor de grootouders en de ouders. Het was dus een feest voor groot en
klein. Een kleurenfeest om nog eens van te dromen.
Hieronder enkele sfeerbeelden:
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»13. gedichtendag - 4de leerjaar
Er was eens een meisje uit Deerlijk
en ze rook heerlijk.
Ze had een mooi paard
en haar papa had een lange baard.
Haar moeder is heel eerlijk.
(Yana, Hanne, Sita en Laura)
Er was eens een man uit Oostende,
die een andere man goed kende.
Ze gingen 's avonds op pad
en kwamen thuis helemaal zat.
Zijn vrouw ontplofte van ellende.
(Jasper, Sarah, Felix, Gilles en Maxim)
Er was eens een puber uit Brakel.
Die dag dat hij studeerde, was een mirakel.
Er was heel veel lawaai
want er zong buiten een kraai.
Als souvenirtje kwam zijn mama met een wafel.
(Miguel, Janie, Arne en Kjento)
Er was eens Stijn,
die kwam uit Berlijn.
Hij had een stier
en hield van bier.
Stijn zelf, die was heel klein.
(Mamadou, Viktor, Nathan, Anouk en Cédric)
Er was eens een dorpje en dat heet Beveren – Leie.
Het heeft veel boerderijen.
Op de velden zitten koeien.
Op de Leie zitten mensen te roeien.
(Daniel, Timo en Daan)
Er was eens een vrouwtje uit Knokke.
Die had veel windpokken.
Ze verhuisde naar Tielt.
Dat was een vrouwtje die veel van kinderen hield.
Het was winter en er kwamen veel sneeuwvlokken.
(Steffie en Kaat)
Er was eens een man uit Afrika.
Die at graag paprika.
Hij had hem verbrand
en zijn paprika vloog in het zand.
Hij ging naar het ziekenhuis en ontmoette Marika.
(Rien, Amélie, Luka, Alexander, Cato en Emiel)
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»14. het getal Pi
Om de omtrek en de oppervlakte van een cirkel te berekenen, moet je het getal Pi kennen. Nathan, Joran
en Matisse uit het zesde leerjaar kennen het getal tot 100 cijfers na de komma. En u?
Wist u dat we geen enkel groepje cijfers zagen terugkeren na de komma, bizar getal!

»15. zesde leerjaar bouwt tijdens de middagpauze een kapla-toren
Raad eens hoe hoog deze toren is?
Vraag het aan het zesde leerjaar, zij hebben een
methode gevonden om vlug de hoogte te berekenen
zonder meetlat.
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