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1. woordje van de directeur
Geachte ouders,
De winter is zonder noemenswaardige weersfeiten zoals sneeuw en ijzel aan ons voorbijgegaan. Koude hoort
bij de winter, maar er waren vaak zonnige dagen en periodes zonder regen. Alleen de griep hield sommige
kinderen en volwassenen thuis. En hopelijk is die ook vlug het land uit. En dat de dagen vanaf januari beetje
bij beetje langer worden, geeft een goed gevoel en doet ons al dromen van lange zomeravonden… Het
zomeruur geeft ons een duwtje in de rug.
Het tweede trimester was vrij kort wegens een vroege Pasen. Ik kijk echter tevreden terug op de eerste
maanden van 2016. Er heerst een goede sfeer op school, gericht op ontwikkelen en leren in al zijn facetten met
een goede opvolging van de vorderingen. De leeruitstappen kleuren het schoolse ritme en willen het leren
levensecht maken : een rit met de trein, een bezoek aan de bakker, de boerderij, het planetarium, een film- of
theatervoorstelling, een museumbezoek, natuurexploratie in de schoolomgeving…. Ook daar liggen
leerkansen en geven die activiteiten de kinderen inzicht in tijd, ruimte, natuur, taal, media…
Over de middag wordt de tijd zinvol ingevuld: binnenactiviteiten zoals lezen en gezelschapsspelen, sport, dans
en yoga… niemand verveelt zich in de middagpauze. Op die manier zijn de kinderen graag op school.
School maken we niet alleen. De inbreng van de ouders is niet gering. Denken we maar aan de begeleiding bij
het zwemmen, het lezen in groepjes, een les beeld of techniek,… De ouderraad ondersteunt in sterke mate de
schoolwerking door haar verkeersacties, de naschoolse sport, middagactiviteiten en milieu-initiatieven. Het
kinderproject – gegroeid vanuit de ideeën van de kinderen en gepland voor het derde trimester – toont aan dat
de ouderraad tijd en middelen wil investeren in het welbevinden van de kinderen op school. U leest over het
kinderproject meer in het verslag van de ouderraad.
Evenzeer waardeer ik uw taak in de opvoeding van uw dierbare kinderen. En die is vaak onzichtbaar voor de
buitenwereld en schuilt in de kleine dingen van elke dag, met vallen en opstaan, met veel geduld… Daarom is
dit gedicht hier op zijn plaats.

ALLE
opstaan-goedemorgen-ouders
voor-je-eten-zorgen-ouders
bij-de-school-staan-wachten-ouders
groot-verdriet-verzachten-ouders
steunen-bij-het-leren-ouders
wat-je-lukt-waarderen-ouders
feest-en-sport-en-spelen-ouders
taken-mooi-verdelen-ouders
handen-uit-de-mouwen-ouders
warmte-en-vertrouwen-ouders
krijgen hier
op papier
een pluim op hun hoed.
Goed? GOED!
(redactie basisonderwijs OVSG)

Stefaan Dewaele
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2. activiteitenkalender april/mei 2016
april 2016
Einde van de paasvakantie
Instapdag nieuwe peuters
K3: Bezoek aan kinderboerderij Bokkeslot (ganse dag)
Buitenspeeldag - geen huiswerk!
K2: Bezoek aan kinderboerderij Bokkeslot (halve dag)
Zwemmen: K2 - L1A+B
L6: activities@vtiwaregem
18-22 april: sportklassen te Waregem voor de tweede graad, met de bus
Zwemmen L5A - L5B - L6
K3: VM: Bezoek aan Gravensteen Gent
NM: Indoor speeltuin Play Beach in Gentbrugge
K1A/B: Bezoek aan kinderboerderij Van Clé in Marke (halve dag)
Panenka: poppenkastvoorstelling voor alle kleuters in de Ark
L1A/B daguitstap: met de bus naar de kinderboerderij Van Clé te Marke
Zwemmen: K3A
zwemmen pe/1klA/B
Leerlingenraad om 12.30u. in de zorgklas
schoolreis 3de graad
tweede graad: film in De Schakel, met de bus vertrek 13.15u.-15.30u.
Zwemmen : L4 - L3 - L2
Zwemmen: K2 - L1A
L6: Deelname aan de Robocup Junior-wedstrijd te Brussel.

mei 2016
Feest van de Arbeid
Eerste graad: zeeklassen t.e.m. woensdag 4 mei
Zwemmen L5A - L5B – L6
L6: Musical 'Wat doe je in de kou?' in De Schakel te Waregem. Vertrek met de fiets om 13u.
Hemelvaartsdag
Brugdag
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Moederdag
Instapdag nieuwe peuters
Zwemmen: L4 - L3 - L2
Zwemmen: K3B - L1B
4A/B: studiereis naar Brugge, met de bus (vertrek 8.15u.-16u.)
VOORMIDDAG: 5A/5B Natuurwandeling in de Zavelput o.l.v. een natuurgids
10.30u.: Vormsel.
Pinksteren
Pinkstermaandag
Zwemmen L5A - L5B - L6
schoolreis alle kleuters: De Sierk in de Haan (zonder ouders)
Estafetteloop - stadionvijvers Waregem
Zwemmen: K2 - L1A
L2: uitstap met de bus naar het Vredeshuis in Gent. Vertrek 8u30u. en terug om 16u.
Picknick mee.
10.30u.: Eerste communie.
Lentefeest
L1 + L2: namiddag: Kronkeldidoe te Deerlijk
Zwemmen : L4 - L3 - L2
L6 : fietsexamen op de openbare weg (Beveren-Leie) - met medewerking van de wijkagent
en de werkgroep verkeer
Zwemmen: K3A - L1B
10.30u. : Dankviering eerste communicanten
L6 - Bosklassen te Stoumont t.e.m. vrijdag 3 juni
Zwemmen : L5A - L5B - L2

3. personalia
Wij verheugen ons om de geboorte van:
•

Riene, zusje voor Eli en Frele Anckaert (K3A en K2)

•

Eva, zusje voor Esther Debal (L1B)
- hartelijke gelukwensen -
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Wij rouwen om het heengaan van:
•
•

Willy Vandenhende, vader van juf Martine Vandenhende (L4A)

Regina Carton, grootmoeder van juf Elke Behaeghe (L4B) en
overgrootmoeder van Natal en Aza Verlinde (L2 en K3B)

•

Anja Dhooghe, mama van Kimberly Regemortels (L6)

•

Margriet Rommel, overgrootmoeder van Timo Rosselle (L5A)

•

•

•

Maria Decoster, moeder van Marianne Declerck, administratief
medewerker
Ferdinand Deprez, overgrootvader van Febe en Myrthe Deprez
(K3B en K1A)
Carline Dupont, grootmoeder van Enora Kerremans (K2)
- oprecht medeleven -

EEN WOORD VAN DANK AAN
· Alle helpende handen bij het samenstellen van de pakketten Lotus-koekjes (actie ouderraad) op 16
maart en iedereen voor de steun door aankoop van een of meerdere pakketten.
· De familie Frederic Messiaen voor het leveren van 3 zitzakken
· Het Stadsbestuur van Waregem – dienst Cultuur – voor de organisatie van het herdenkingsproject
“Coming World Remember Me” waaraan het vijfde leerjaar deelnam.
De leerlingen maakten een kleibeeldje voor een gesneuvelde op Belgische bodem in de Eerste
Wereldoorlog. Deze workshop op 10 maart in OC Gaverke was een onderdeel van de leeruitstap in
Waregem die hen leidde langs plaatsen die verband hielden met gebeurtenissen uit die wereldoorlog.
MEDEDELINGEN
· OPENDEURDAG voor nieuwe kleuters op zaterdag 23 april van 10 tot 12 uur.
Aan alle ouders werd een brief bezorgd in verband met de bekendmaking van deze opendeurdag. Als men
gezinnen met peuters kent uit de straat of de buurt, dan waarderen wij het ten zeerste als men hen een
uitnodiging bezorgt. Van harte dank bij voorbaat.
· De leerlingen van de derde graad namen ook dit jaar deel aan “Junior Journalist”, een stelwedstrijd ,
georganiseerd door het Davidsfonds van Beveren-Leie. De opdracht was een creatieve tekst neer te
pennen rond het thema “Verschillend en toch gelijk”. Op Toast Literair van zondag 24 januari werden de
laureaten (3 per klas) bekendgemaakt: Alexander, Cédric, Hanne (L5B), Amélie, Cato, Zita (L5A), Sarah,
Sam en Linde (L6).
Linde Avet werd als lokale winnaar uitgekozen. Proficiat aan alle deelnemers!
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· Vanaf maart loopt er in Waregem een proefproject P+MD in verband met het nog efficiënter sorteren
van afval. Ook onze school past de nieuwe sorteringsregels toe en voorziet de nodige afvalbakken: alle
harde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons in de paarse P+MD-zak en plastic
folie en plastic zakken in de doorzichtige zak. Zo leren de kinderen dat yoghurtpotjes voortaan in de
paarse zak moeten en wikkeltjes van koekjes (zonder laagje aluminium) in de doorzichtige zak . Op
school maken de GROENE RIDDERS hun medeleerlingen in de klas en op de speelplaats bewust van
de nieuwe manier van sorteren. Juf Sofie en meester Gert hebben deze leerlingen grondig uitleg gegeven
en de organisatie toegelicht. De Groene Ridders trekken op de speelplaats per twee op om te
sensibiliseren… Proficiat!
· SCHOOL-EN STUDIETOELAGEN
Aanvragen kan nog tot ten laatste 1 juni 2016 – van kleuter tot student – één dossier per gezin.
Online op www.studietoelagen.be (alle info) – of op papier, formulier te bekomen op school.
De grootte van je gezinsinkomen en de personen ten laste bepalen of je in aanmerking komt voor een
school- of studietoelage. Voor het kleuteronderwijs bedraagt de toelage 93,21 euro en voor het lager
onderwijs tussen 104,86 en 157,29 euro.
Zelfs als je twijfelt of je in aanmerking komt, dien toch een aanvraag in.
· FLUO-JASJES
Ondertussen zijn we overgeschakeld op de zomertijd. De ochtenden en avonden zijn geen donkere
momenten meer. De afspraak is dat we gedurende de zomertijd het dragen van het fluo-jasje niet verplicht
stellen. Omdat in het kleuter het aandoen van de jassen een hele karwei is, spreken we af dat de
fluo-jasjes van alle kleuters in die periode thuis blijven. In het lager zijn de ouders vrij om na de
paasvakantie hun kinderen nog verder het jasje te laten dragen bij de verplaatsing van huis naar school (en
omgekeerd). Lagereschoolkinderen mogen dus het jasje verder dragen, maar dit is niet verplicht. De
keuze is aan de ouders. Het is best hierin consequent te zijn: altijd dragen of niet.
De jasjes blijven het eigendom van de kinderen en moeten volgend schooljaar (vanaf de wintertijd in
november) opnieuw gedragen worden.
Graag nog een bemerking bij het dragen van de fluojasjes tijdens de voorbije maanden. Met de werkgroep
verkeer hebben we vastgesteld dat het dragen van het fluojasje dit schooljaar echt geen gewoonte was.
Amper de helft van de leerlingen van het lager droeg het jasje (in tegenstelling tot het kleuter waar dit wel
goed opgevolgd werd). Er was veel nonchalance op dat vlak: jas vergeten of verloren, jas in de schooltas
in plaats van aan, enz. Het werkte zelfs demotiverend voor wie het wel droeg. Nochtans werd iedereen in
het begin van het schooljaar voorzien van een goed zittende fluojas. Ik denk dat we hierin strenger zullen
moeten zijn, zowel de school als de ouders, met de dwingende boodschap dat een fluojasje echt geen
overbodige luxe is en enkel de veiligheid van de drager ten goede komt… Dit wordt een serieus werkpunt
het komende schooljaar! We hopen op ieders medewerking te kunnen rekenen.
· De eerste communie valt volgend jaar op 4 juni 2017 (Pinsteren) en het vormsel op 21 mei 2017.
· De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar behaalden goud in het handbaltornooi van 24 februari.
De leerlingen van het derde en vierde leerjaar deden het uitstekend in het trefbaltornooi van 16 maart.
SBEV 2 eindigde op de zesde plaats, SBEV 1 op de vijfde en SBEV 3 werd tweede, goed voor zilver!
Proficiat aan alle deelnemers voor hun sportiviteit!
Dank aan de werkgroep sport en aan de begeleidende ouders!
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4. de leerlingenraad van januari en februari

leerlingenraad van maandag 11 januari 2016
De vergadering begon met het overlopen van de ideeën uit het kinderproject.
De ideeën zijn in 9 groepen verdeeld:
1. fietsen kleuters → graag meer fietsen
2. uitstappen →pretparken...
3. overnachten op school
4. speelkoffers → op de speelplaats
5. kleur op school → graffiti
6. boomhut → in het speelbos
7. speelbos → een verdere uitbreiding
8. kinderplekje → een 2de handse caravan....
9. een dagje kinderproject → de kinderen van
het lager/kleuter mogen kiezen wat ze doen in plaats van een dag les
We praatten ook over volgende dingen:
1. Gedichtendag
Elke klas maakt of kiest gedichten.
Die kunnen we dan aan de poëziemuur hangen.
2. De week tegen pesten
Onze school gaat meedoen met de Move Tegen Pesten,
en ons zo op de Pestkaart zetten.
Meester Gert heeft een tof filmpje gemaakt!
Kijk maar eens op de website van de school.
3. “praat het eruit”-hutje
De bedoeling van het “Praat Het Eruit”--hutje is:
Als je ruzie hebt kan je altijd naar dit Hutje komen.
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Daar kan je je ruzie oplossen met de hulp van 2 leerlingen van het 6de leerjaar.
4. kussentjeslezen
Het is de bedoeling om rustig te lezen.
Het begint om kwart voor 1 en om kwart over 1 eindigt
Het is ongeveer 25 min. lezen.
JE MAG NIET PRATEN EN NIET FLUISTEREN!
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leerlingenraad van maandag 29 februari 2016
We begonnen met...

1.De tevredenheidstest
De directeur en de leerkrachten willen eens kijken wat onze leerlingen over de school
denken.
De tevredenheidstest gaat over:
je klas
de school
de lessen en vakken
de juf of meester en de directeur
Je mag de tevredenheidstest maar 1 keer maken en je moet ook 65 vragen oplossen
De tevredenheidstest wordt gemaakt op de computer.
MAAR HET IS GEEN EXAMEN en je geeft je EIGEN MENING
Daarna bespraken we...

2.gedichtendag
gedichten muur:
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In de leerlingenraad hebben we besloten om de gedichten die we gemaakt hebben naar
aanleiding van de gedichtendag op een “gedichten muur” te tonen. Zo kan iedereen onze
gedichten lezen.
onze ideeën:
1. We maken een bord met de tekst “GEDICHTENMUUR ”
2. We willen de gedichten indelen in verschillende thema’s
3. We zullen de gedichten verzamelen en naar meester Brecht brengen tegen
VRIJDAGMIDDAG 11 maart 2016
Toen spraken we nog over…

3. Kussentjeslezen
het kussentjeslezen werd aangepast. Je kan nu ook spelletjes spelen over de middag. Op
maandag mogen het 1ste en 2de leerjaar lezen en spelen, op dinsdag is het aan het 3de en
4de leerjaar. En op donderdagmiddag kunnen het 5de en 6de leerjaar aan de slag.
Het goede:
•

iedereen kan zich goed bezighouden

•

vrije keuze tussen lezen en spellen spelen

•

de directeur heeft nog een verrassing: voor het 5e en het 6e leerjaar

zijn er 80 vlaamse filmpjes (boeken) ter beschikking!!
Dat zijn kleine, spannende boekjes van 30-40 pagina’s.
Het voorstel:
Wie spelletjes speelt, kan dat doen in de refter of de inkom, zo worden de lezers niet
gestoord of de lezers gebruiken oordopjes.
Er werd ook nog een vraag gesteld over...

4. GSM’S
We hebben met de leerlingenraad over de GSM’S gesproken. De leerlingen mogen geen
GSM’S meenemen naar de school. De GSM’S blijven THUIS!!!! Ook niet tijdens de overgang
van school naar huis of andere activiteiten. Als je wilt BELLEN, dan ga je naar DE
DIRECTEUR!!! Je bent zelf verantwoordelijk voor je GSM!
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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5. Noord-Zuidbeurs 4de leerjaar
Naar jaarlijkse gewoonte, namen wij (klas 4A + 4B) dinsdag 8 maart deel aan de
Noord-Zuidbeurs.
De dienst Internationale Samenwerking van stad Waregem organiseerde die beurs
opnieuw in het cultuurcentrum de Schakel.
Deze actieve beurs is een bonte mengeling van workshops uit diverse windstreken
voor het vierde leerjaar.De kinderen ontdekken op een speelse en leerrijke manier,
diverse aspecten van andere culturen en de muliculturele wereld.Alle workshops
zijn op maat gemaakt voor leerlingen van het vierde leerjaar en worden begeleid
door gedreven professionele begeleiders.
Wij mochten deelnemen aan volgende workshops:

Haka dans van de Maori

Niet gedacht dat het zo stoer zou zijn !
Ongelooflijk hoeveel verschillende bewegingen we moesten doen.
Ook bepaalde teksten moesten we kennen.
Rugbyspelers uit Nieuw-Zeeland, dansen voor ze spelen, die dans.
De leider moet rondlopen, terwijl hij brult.
Zo hard en luid brullen...
U gelooft het niet,maar het is een dans, zowel voor jongens als voor meisjes.
In Nieuw-Zeeland is die dans goed gekend!
De Maori's zijn helemaal getatoeëerd
Boze gezichten lijken het...
En de juf zei dat wij het 'super' deden!
Uw gezicht moet precies een echt masker zijn, als je danst.
Redelijk lastig hoor,maar héél leuk!
Samen gelijk bewegen is belangrijk!
(Elena en Janne)

Nieuw-Zeeland vond de Haka dans uit.
Ook wij moesten op blote voeten dansen, zoals de Maori.
Ook moesten we héél moeilijke zinnen kennen, leuk!
Rugbyspelers dagen elkaar uit door de Haka te dansen.
De meisjes hadden gewonnen tegen de jongens.
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Ze hadden sterke spierballen.
U begint allemaal aan dezelfde kant te bewegen.
In Nieuw-Zeeland zijn ze op armen,benen en in het gezicht getatoeëerd.
De Haka dans is een heel stoere dans!
Brullen hoort er zéker bij!
En dat deden wij ook graag!
U vindt dat misschien raar...
Rare en moeilijke bewegingen tezelfdertijd...
Sagal kon echt heel goed de leiding nemen!!
(Timmy, Sagal en Mirte-Marit)
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Muziek uit afval

Nooit eerder meegemaakt.
Op potten slaan is leuk!
Ons lied was: 4A....Ja,ja,ja!
Rake klappen op potten en pannen.
Daverend,oorverdovend lawaai!
Zestien verschillende klanken...
U raadt het al,een mooi geheel!
Interessante uitleg van Stijn!
Daarom: de les was fijn!!
Bewegen met stokken was fijn,
Er was harmonie over heel de lijn,
U had er bij moeten zijn!
Raar,wie had dat gedacht?
Solo spelen mocht ook!
(Anita, Emma en Veva)
Nu
Ook tonnen en potten erbij,
Oorverdovend geluid !
Rapper en rapper sloegen we,
Drumstel gemaakt van regenton.
Zestien stokken maakten het geluid,
U raadt het al:het ging luid!
Iedereen trommelde voluit,
Daardoor ging het goed vooruit!
Belangrijk besluit:
Eenieder maakt een eigen geluid,
U zingt terzelfdertijd ook luid,
Raar, maar waar...
Samen speelden we het klaar!!
(Michiel, Julia en Valentine)
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Chinese taal en cultuur
Naam van het land is China.
Ongelooflijk, lange muur in China...
Om en bij de 6600 km lang.
Rood is de Chinese kleur.
Ze hebben er een heel groot Chinees paleis!
Uitvinders van het vuurwerk!
Inwoners van China: 1,357 miljard...
De jongste keizer ooit was 8 jaar.
België is 315 keer kleiner dan China.
En ze hebben daar nu een president.
Uit China komen veel producten naar hier.
Raar, daar wordt Nieuwjaar later gevierd.
Sommige stukken van de Chinese muur zijn helemaal verwoest!
(Gilles en Daria)
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Naam van het land is China.
Ongelooflijk groot is dat land!
Ook een heel prachtige natuur.
Rood is de Chinese kleur!
Ze hadden daar een verboden stad.
Uitvinders van vuurwerk en buskruit!
Inwonersaantal is enorm: 1,357 miljard...
Drakenkoppen horen bij het Chinese Nieuwjaar.
België is 315 keer kleiner dan China.
Er zijn hele straten versierd als het Nieuwjaar is.
Raar volk toch, die Chinezen.
Super,we hebben veel bijgeleerd!!
(Lars en Imaani)

Rond china
We zijn naar de Noord-Zuidbeurs gegaan en daar hebben we een workshop gehad
rond China. We hebben ineens veel geleerd over China.
Wist je dat de Chinese muur 6600 km lang is? Dat is 10 keer groter dan België.
Groot hé. En dat hij diende om de rovers buiten te houden? Interessant hé.
Jean-Jean
Er gaf een Chinese mevrouw uitleg. In China is er een lange muur en de hoogste
berg ter wereld staat daar. De muur eindigt in een woestijn. Er waren daar ook heel
mooie huizen van vroeger maar die worden afgebroken. En daar worden
appartementen gebouwd.
Nils
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We zijn naar een workshop geweest.
We hebben gezien hoe groot China is en hoeveel mensen er wonen in China.
En dat China groter is dan België.
De Chinese muur is 6600 meter lang.
We hebben tempels gezien op foto en een Chinese kerk.
We zagen ook kinderen in China die aan het oefenen waren voor Kungfu.
Shandro

Muziek met afval
We mochten muziek maken en hebben ritmes verzonnen.
Het was een leuke dag en we deden ritmes na.
We mochten met stokjes op afval slaan.
Het was moeilijk om na te doen.
Laura
We hebben muziek gemaakt op tonnen, pannen en potten in de workshop van
muziek uit afval.
We moesten ritmes verzinnen. Met de ritmes hadden we een klein orkestje.
Er mocht iemand een solo doen. Een solo is iemand die alleen speelt.
Lien
De workshop van ritmes met oud afval was voor mij toch het leukst. Omdat je met
oud afval nog iets leuks kunt maken. Ik denk ook dat het leuk was voor alle
kinderen van onze klas want iedereen was zeker heel blij dat ze dat eens mochten
doen.
Mèrten
We waren in een kamer met een kring van stoelen…
In die kring stond afval: pannen, potten en tonnen.
Met twee stokjes hebben we geslagen op de potten en…
We hebben uit afval een heel lied gemaakt.
Parise
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We zijn naar de Noord-Zuidbeurs geweest. We hebben 3 cursussen gevolgd.
Het trommelen vond ik heel leuk.
Mijn papa en ik spelen ook veel trommel samen en daarom weet ik wel een beetje
veel over trommelen. Ik vind dat wel heel tof dat we dat eens konden doen met de
klas!
Nina

Op 8 maart 2016 zijn we naar de Noord-Zuidbeurs geweest. Daar hebben we
muziek gespeeld met afval.
Eerst moesten we naspelen wat de meester voordeed.
Daarna mochten we zelf een ritme spelen.
Dan hebben we zelfs een liedje gemaakt.
En dan was het tijd.
Ik wist niet dat je muziek kunt spelen met afval.
Het was dan ook nog eens leuk.
Dus het is zeker de moeite waard om het thuis eens te proberen.
Romy
Wij zijn naar de Noord-Zuid beurs geweest.
We moesten er muziek maken.
Het was zeer leuk en we hebben een liedje gemaakt.
En de juf deed ook mee!!!
Thibault

We zijn naar de Noord–Zuidbeurs gegaan
en daar hebben we ons eigen ♫ liedje ♫ gemaakt in een workshop.
Eerst hebben we stokjes moeten pakken en instrumenten die van afval waren.
Ze
Je kon: pannen, flessen, tonnen gebruiken.
k
ju er d
fr
Na een paar minuten was onze song af.
ou ank
w☼
☺Dan
gingen we naar een ander workshop…...☺
a
an
☼
de
Yaron
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De haka
Op 8 maart 2016 zijn we naar de Noord-Zuidbeurs geweest.
Er waren drie workshops.
Eén daarvan was de haka.
Ik moest een beetje de leider zijn.
Het was heel leuk.
Lotte
Weet je, we mochten op de Noord-Zuidbeurs de haka dansen.
Dat doen ze meestal voor een rugby match, om hun spelers bang te maken.
Het was heel leuk en grappig!!!
Ik heb er heel veel uit geleerd, het was ook super leuk!
Het was wel moeilijk om boos te kijken, maar het is toch gelukt.
Juffrouw heeft het gefilmd en we mochten het in de klas bekijken, het was super
grappig!!!!
Marie-Renée
Ik vond de haka het leukst omdat we mochten dansen en roepen. We hebben ook
veel bijgeleerd van de hakadansen en veel gekke bekken mogen trekken. De
hakadans doen ze voor een wedstrijd om hun tegenstander bang te maken.
Yana
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6. boekenquiz Middenschool Groenhove 24.02.2016
Op woensdag 24 februari gingen we naar Middenschool Groenhove om er deel te nemen aan een
boekenquiz. Onze vertegenwoordigers waren Linde, Liesl, Noémie, Maithé en Alexine.
De boeken die ze moesten lezen waren: Hotel de grote L, De grijze Jager, Nachtraven en de verboden
postbode, Ik kan nog steeds niet vliegen en Jakie en de chocoladefabriek. In de klas moesten we ook een
verteller kiezen en dat was Sarah. Zij moest aan de jury vertellen over de joker die we moesten knutselen.

De joker is iets dat de klas zelf moest maken met het thema ‘Buiten de stad’ (het thema van de
boekenweek). Wij hadden een kijkdoos gemaakt met daarin een zelf gemaakt stop-motion filmpje. We
hadden de doos versierd door die met hoge gebouwen te bekleven. Dat moest de stad voorstellen . Als je
door de ramen keek, zag je natuur met er middenin het stop-motion filmpje.
Als je de joker ingezet had, kreeg je dan voor de vragen over dat boek dubbele punten. Wij hadden onze
joker ingezet op het boek “Nachtraven en de verdwenen postbode”. Jammer genoeg konden we in die
ronde niet alle juiste antwoorden geven waardoor we heel wat punten verloren.

Aan het einde van de quiz zaten we jammer genoeg niet in de top drie, maar de supporters vonden
alleszins dat de quizzers het super gedaan hebben!
Linde & Sarah
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7. Trein-bus uitstap
Op vrijdag 4 maart hebben we een super leuke uitstap gemaakt. We zijn eerst met de bus
naar het station in Harelbeke gereden en daar moesten we eventjes wachten op onze trein.
We hadden daar al een eerste leuke activiteit: met de roltrap naar boven!!! Dat is toch wel
echt cool hoor, jammer dat we thuis zo geen trap hebben. We trokken nogal ogen hoor
toen onze trein aankwam want het was een dubbeldekker. We mochten in de trein zelf veel
trappen doen, cool toch. 'Met de trein is altijd een beetje reizen' was toch wel echt van
toepassing! We hadden wel een hele lieve treinconducteur want hij heeft geholpen tot
iedereen in de trein zat en eenmaal aangekomen in Deinze kwam hij ons opnieuw helpen om
iedereen veilig op het perron te krijgen. Daar stond de bus ons al weer op te wachten om
ons naar het indoorspeelplein te brengen. Daar mochten we naar hartelust spelen en op
ontdekking gaan. Het was de max want wij waren daar helemaal alleen. We konden alles op
ons eigen tempo ontdekken en uitproberen. We moesten nu eens niet bang zijn dat de
grote kinderen iets zouden afnemen dat wij leuk vonden. Ze hadden daar ook een super
chique glijbaan met rollen. Je moest zitten op een schelp en dan rolde je naar beneden, het
was een topper. Toen het ‘s middags tijd was om te eten hadden we bijna geen tijd want
iedereen wilde direct weer gaan spelen. Rond één uur merkten we dat bij veel kids de
batterijen aan het leeglopen waren. Gelukkig begonnen we dan terug aan onze reis in
omgekeerde volgorde. We blijven de bus en de trein iets fascinerends vinden waar we maar
niet genoeg van kregen. Dat mocht voor iedereen nog vééééééééééééééééééééééééééééél
langer duren. Het was een hele leuke uitstap en we vonden het super jammer toen de dag
voorbij was. We zouden direct opnieuw willen vertrekken. In het perron van Deinze werden
we ook nog eens getrakteerd op een lekkere lolly en opeens was het muisstil in het
station....
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DANK JE WEL OOK AAN ALLE MAMA’S – PAPA’S – OMI’S – MAMI’S EN MEME’S OM ER
SAMEN MET ONS EEN SUPER LEUKE DAG VAN TE MAKEN WANT ZONDER JULLIE
ZOUDEN WE DEZE TOFFE UITSTAP NIET HEBBEN KUNNEN MAKEN
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8. groene bladzijde

40 dagen zonder vlees
Op aangeven van ouder
Koen Le Percq (vrijwilliger
bij EVA West) sprongen we
met school op de kar van de
“40 dagen zonder vlees”.
Deze laagdrempelige actie
wil de mensen gedurende de
vastentijd sensibiliseren om
wat bewuster te eten en
daarbij de hoeveelheid vlees
en vis te beperken en nu en
dan zelfs weg te laten. Deze
producten plegen immers
een serieuze aanslag op ons
milieu.
Met 16 deelnemers is dit
(nog) geen onverdeeld
succesvolle actie, maar
samen hebben we
(voorlopig) al 2379m2
bespaard op onze
ecologische voetafdruk (dit
komt ook overeen met
3358km autorijden).
Volgend jaar doen we zeker
opnieuw mee en proberen
we deze getallen
ruimschoots te overtreffen!
Onze actie bleef trouwens
niet onopgemerkt voor de
pers (zie artikel hiernaast).
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P+MD
Vanaf 1 maart startte in Waregem een proefproject
P+MD. Kort gezegd komt het erop neer dat dit een
uitbreiding betekent van de gekende PMD-materialen
naar andere plastic verpakkingen en de introductie van
een paarse en een doorzichtige afvalzak. Het
proefproject loopt tot 31 december 2017 en gebeurt in
nauwe samenwerking met IMOG en Fost Plus.
Als Groene School konden we natuurlijk niet anders dan
uitgebreid aandacht geven aan deze actie. Er worden
immers heel wat plastieken verpakkingen gebruikt op
school. Onze Groene Ridders leiden het correct sorteren
deze eerste weken in goede banen...

Wereldwaterdag
Op dinsdag 22 maart was het Wereldwaterdag. Een dag waarop
scholen en leerkrachten in België aandacht vragen voor proper
drinkwater voor altijd en voor iedereen. Zelf spaarzaam omgaan met
(drink)water is daarvoor een must en dus knutselden en tekenden
onze Groene Ridders affiches om iedereen op school aan te zetten om
minder water te verbruiken en om iedereen bewust te maken van het
probleem...

Het speelbos
Het speelbos op onze school is in een mum van tijd uitgegroeid tot dé topattractie van de speelplaats. Momenteel kan er wegens de eerder beperkte
ruimte slechts per graad in gespeeld worden en dus vonden we het tijd om
aan uitbreiding te denken. De eerste stapjes daarvoor werden gezet en op het
grasplein plantten we samen met een aantal leerlingen een 20-tal bomen bij.
Wordt vervolgd... ;-)

Groene groeten van het MOS-team!
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9. handbaltornooi Desselgem 24.02.2016
Op woensdag 24 februari 2016 nam de derde graad van de Stedelijke Basisschool Beveren-Leie deel aan
het handbaltornooi in Desselgem. We waren met 10 ’’zenuwachtige’’ deelnemers in totaal: Hanne, Sarah,
Amelie, Cato, Sam, Olivier, Robin, Thymo, Senne en Maxime.
Na een tijdje waren de zenuwen weg en hadden we veel plezier. Onze doelmannen (Sam, Thymo en
Robin) en doelvrouw (Hanne) deden het perfect met maar een stuk of 6 doelpunten binnengelaten in vier
matchen (wat heel weinig is). We hadden goede tegenstanders maar toch hebben we ze kunnen verslaan.
Ons team had nooit gedacht dat we gingen eindigen op de eerste plaats! Dat was allemaal nooit gebeurd
zonder onze goede coaches (Rony en meester Gert). Zij hebben gezegd wie er waar moest spelen, in
welke opstelling we moesten spelen en we wisten ook dat onze klasgenoten achter ons stonden. Dus we
gingen vol vertrouwen naar de sporthal van Desselgem. We speelden uitstekend samen, zeiden de
supporters en dat was ook zo want we wonnen iedere keer met hoge scores: 6-2 tegen Talentensprong, 6-2
tegen Sint-Eloois-Vijve, 14-1 tegen Vrije Basisschool Biest en 8-1 tegen Vrije Basisschool Desselgem.

Het was een toffe en sportieve dag. Iedereen heeft zich geamuseerd!
Maxime
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10. herdenken van de eerste wereldoorlog – 5de leerjaar
De leerlingen van het vijfde leerjaar stonden even stil bij de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog. In een groepswerk staken ze heel wat informatie op over wat er 100 jaar geleden
gebeurde en ze probeerden zich voor te stellen wat de oorlog voor de mannen, vrouwen en
kinderen uit die tijd moet betekend hebben.
We legden ook het verband met de oorlogen die nu op verschillende plaatsen aan de gang zijn
toen we deelnamen aan het project 'COMING WORLD REMEMBER ME', een wereldwijde
solidariteitsactie, in Waregem. Dit is een artistiek project, een samenwerking tussen de
provincie West-Vlaanderen en Koen Vanmechelen, dat ook kinderen die vandaag te leiden
hebben van oorlogssituaties, ondersteunt. De bedoeling is om tijdens de periode van 20142018 in Vlaanderen en in de rest van de wereld 600 000 beeldjes uit klei te boetseren. Daarbij
staat elk beeldje voor één van die slachtoffers die in België het leven lieten tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Alle beeldjes worden na het bakken geïdentificeerd door middel van een dogtag,
het universele identificatiesysteem voor frontsoldaten. In 2018 worden de beeldjes
tentoongesteld in het niemandsland van de frontzone rond Ieper.
Een gids nam ons ook mee op tocht door Waregem om ons meer te vertellen over de bevrijding
van Waregem en over de Waregemse oorlogshelden.
Wat je hieronder vindt zijn indrukken van de leerlingen van 5A en 5B die bleven hangen na al
deze activiteiten.
Vooral de Duitsers waren goed voorbereid in de oorlog. Ze wilden een verrassingsaanval doen
in Frankrijk maar daarvoor moesten ze door België en dat was een groot probleem want onze
koning Albert I was daar tegen en liet ze niet door ons land trekken.
Alexander
België was bijna verloren totdat de sluiswachter in Nieuwpoort de sluis open had gezet. De
Duitsers geraakten vast in de modder en het duurde dan nog 4 jaar eer ze verslagen waren.
Viktor
De Duitsers hadden uniformen die niet opvielen in de natuur. De pakken van de Fransen vielen
wel op, ze waren rood met blauw nog uit de tijd van Napoleon.
Hanne
De oorlog was voor niemand leuk! Maar iedereen moest meedoen om het vaderland te
beschermen. Dat was niet zo makkelijk met al die bommen en granaten. Al die wapens en
kogels. Het beste wapen in die veldslag was de gasbom. Ze konden die niet horen, ruiken of
zien. Wat later in de oorlog werden er gasmaskers uitgevonden.
Rien
De loopgraven waren zo diep dat je de soldaten er niet in zag lopen. Ze noemen het daarom
een loopgravenoorlog.
Yana
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Ik vind het erg dat er zoveel doden zijn gevallen. De soldaten kwamen aan beide kanten uit de
loopgraven en gingen dan vechten in het niemandsland. Ze deden ook gasaanvallen, dan
moest de tegenstander vlug een gasmasker aan doen. Als je te laat was, verstikte je.
Miguel
In de oorlog zijn veel mensen en soldaten gesneuveld. Veel mensen wilden vluchten maar
moesten toch meedoen aan de oorlog. De oorlog begon in 1914 en eindigde in 1918, hij heeft
dus 4 jaar geduurd. Steeds meer landen sloten zich bij een land aan. Zo ontstond een
wereldoorlog.
De mensen konden niet meer vluchten over de grens naar Nederland door de dodendraad. Op
die draden zat veel elektriciteit, als je de draad aanraakte was je meteen dood. Er stonden zelfs
Duitse soldaten op de wacht. Als je te dicht in de buurt kwam, schoten ze je ook dood.
Laura
Ik begrijp wel dat sommige soldaten deden alsof ze verwondingen hadden want het was
waarschijnlijk een hel aan het front. Maar toch moet je vechten en het land verdedigen.
Het is wel goed dat bijna iedereen toen kon lezen en schrijven. Dus ze schreven brieven en
mensen hebben die nu gevonden en daar staat veel informatie in. Daarom weten we zoveel
over W.O.I .
Cédric
In de fabrieken moesten vrouwen wapens maken. In sommige dorpen kwamen de Duitsers
alles wat van metaal was afpakken van de mensen om er kogels mee te maken. Ze namen
soms kinderen mee die ook voor hen moesten werken.
Kjento
Toen de mannen gingen vechten moesten de vrouwen hun werk overnemen . Daardoor zijn de
werken van mannen en vrouwen stilaan gelijk aan het worden.
Luka

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 27

In Ieper hebben ze een poort : de Menenpoort. Daar herdenken ze W.O.I . Mannen spelen er
elke dag om 20 uur de Last Post voor alle slachtoffers van de oorlog.
Arne

John Mc Crae heeft een gedicht geschreven over de soldaten op het slagveld en dat gedicht
ging de hele wereld rond. Elke dag is er een ceremonie voor alle gestorven soldaten. Die
ceremonie vindt plaats onder de Menenpoort in Ieper.
Janie
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De klaproos uit het gedicht van John Mc Crea is het symbool geworden van de Eerste
Wereldoorlog. Je vindt klaprozen op de graven van de gesneuvelde soldaten.
Justine
De oorlog was de hel voor elke soldaat en voor elke mens.
Dorpen werden vernield.
Wolken gas staken het front over.
Knallende geweren, kletterende kanonnen!
Bommen werden afgevuurd, niets meer van leven!
Daan
Ik vond het jammer dat de Duitsers huizen leegroofden.
Ik vond het jammer voor de soldaten aan het front.
Ik vond het stom dat soldaten zichzelf verwondden omdat ze niet aan het front wilden vechten!
Nathan

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 29

Hierna volgen de verslagjes over die dag van de leerlingen uit 5 A. Veel leesplezier!

We hebben ons beeldje met veel zorg gemaakt. De organisatie heet CWXRM. We zijn nu
meter/peter van ons beeldje. We kregen een paspoort als bewijs dat we peter/meter zijn.
We kregen een dogtag zoals de soldaten. Ze proberen 600 000 beeldjes te maken als symbool
van de 600 000 gesneuvelde Belgische soldaten. Ze gaan die beeldjes tentoonstellen rond
Ieper in 2018.
Daniel en Jasper
Michele Chimiente is een Italiaanse Amerikaan en heeft zelfmoord gepleegd. Zijn dood vond
plaats in de tuin van Desutter. Hij is aangekomen in Waregem op 30 oktober 2018 en is
gestorven op 31 oktober 2018. Hij heeft een graf aan het huis waar hij zelfmoord heeft
gepleegd. Er staat “killed in action” en er is ook een Amerikaanse vlag. Naast het graf staat er
een klaproos in beton.
Simonne Coucke, onze gids , heeft zijn graf op het Amerkaans kerkhof geadopteerd.
Sita en Steffie
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De ulanen waren gevreesde verkenners, een soort van Duitse officiers. Ze reden op paarden en
hadden een lange lans. Hun helmen leken op een tafeltje. Op hun broek stond een rode streep.
Zelfs koeien waren bang voor hen. Daar is ook een schilderij van. Op 30 oktober kwamen de
ulanen Waregem binnen. De burgemeester kreeg het te horen en was een beetje bang. Hij
stuurde een veldwachter, die toevallig een rode streep op zijn broek had, naar de ulanen. Ze
dachten dat het een Duitse officier was, dus hebben die ulanen Waregem een beetje gespaard.
Felix
Een elfjarig jongetje moest paardenmest halen voor op het land. Daar vond hij een obus. Hij
bracht de obus mee naar school en verstopte ze. Toen vertelde hij dat aan iedereen van de
school. Na school gingen er een heleboel kinderen mee. Ze stonden aan de Gaverbeek. Een
meneer, Georges Loosveldt, die hen zag gaf het bevel de obus in de Gaverbeek te gooien. De
obus belandde niet in de beek maar tegen de rand van de brug. Er waren 15 doden.
Cato en Sarah
Er was eens een 11-jarige jongen uit Nieuwenhove die paardenmest moest scheppen voor op
het land. Op een dag vond hij een obus. De dag nadien ging hij naar school en zei het tegen
zijn vriendjes. Na school gingen zijn vriendjes mee. Hij toonde de obus. Er ging een onbekende
naar de kinderen. Ze moesten de obus in de Gaverbeek gooien. De obus vloog tegen de brug.
Er vielen doden en zwaargewonden.
Kaat en Hava
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Tijdens de oorlog was er een 11-jarig jongetje dat paardenmest moest halen op het land. Op
een dag ging hij er weer halen en vond een obus. Hij verstopte de obus en de volgende dag
riep hij zijn vrienden bijeen en toonde de obus. Er kwam een man aan op de brug en zag Adolf
met zijn vrienden en zijn obus. De man heette Georges Loosveldt. Georges zei tegen de
jongens dat ze de obus moesten weggooien. De obus kwam tegen de brug terecht. De obus
ontplofte en er vielen 15 doden. Ook Georges stierf.
“Ga nooit op straat zonder ouders en neem nooit iets mee waarvan je niet weet wat het is!”
Anouk en Amélie
Een 11-jarige jongen uit Nieuwenhove zocht paardenmest voor de planten. Plots vond hij een
obus die nog niet was ontploft. De jongen nam de obus mee naar school. Hij zei tegen zijn
vrienden om morgen na school naar de Gaverbeek te komen. De jonge meneer Loosveldt zag
de groep kinderen. Hij zag ook een obus in de armen van een kind. De jongen moest de obus in
de Gaverbeek gooien maar hij gooide ze tegen de brug. De obus ontplofte en er waren 6 doden
en vervolgens stierven er nog 9 aan hun verwondingen.
Gilles en Timo
Oscar Verschuere werkte in een leerwinkel. René Sabbe werkte in een bank in Kortrijk. Zij
waren 2 spionnen voor het Belgische leger. Ze werden ontmaskerd door het Duitse leger. Oscar
heeft in een Duits kamp zelfmoord gepleegd. René is dood door slagen en verwondingen of
door zelfmoord. Ze zijn alletwee begraven in Waregem op de oude begraafplaats.
Emiel
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11. op het podium – optreden van het 1ste lj. voor K3
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12. milieuzorg op school

Wereldwaterdag

Het derde 'Wild van water !'

Op Wereldwaterdag las Arno de nieuwe waterwet voor aan de kinderen van het derde.
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' Water uit de kraan is vanaf nu enkel om te drinken en om te koken. Er komt een rantsoen:
ieder gezin krijgt 3 liter drinkwater per persoon per dag. Water dat je gebruikt om te
wassen, poetsen,... moet je voortaan gaan halen aan de voorziene pomp aan de Leie. '

Er werden heel wat foto's geprojecteerd en besproken.
De peiling naar de reacties van de derdejaars kon van start gaan.

•

Is dit een goede wet? Waarom wel/niet?

•

Welke zijn de voor – en nadelen van deze wet?

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 41

Iedere groep kreeg enkele post-its en noteerden na het krijgen van enkele richtvragen hun
bedenkingen. Hieronder enkele verrassende reacties en weetjes omtrent 'spaarzaam omgaan
met het blauwe goud'.

•

Het is goed voor onze conditie om alle dagen naar de Leie te stappen .

•

Pffff zo weinig water..... wij moeten elke dag toch minimum 1 liter water drinken om
gezond te zijn?

•

Zo denken wij meer na en verspillen we minder water.

•

Je bespaart geld dat je kunt gebruiken voor iets anders.

•

Je kunt veel mensen leren kennen aan die pomp.

•

Onze planeet bestaat uit 70% water, maar slechts 0,0003% kunnen we drinkbaar maken!
Da's zo weinig en daar schrok ik van! De rest is zout, vervuild, bevroren of zit te diep in
de aarde.

•

Iedere Belg gebruikt gemiddeld 12 emmers water per dag! Zoveel!!!!

•

Voortaan zal ik minder een bad (150-200 l) of een douche ( ) nemen en ook eens een
kattenwasje doen!

•

Ik zal tijdens het tanden poetsen het water niet meer laten lopen maar de kraan vlugger
dichtdraaien.

•

Nu weet ik dat iedereen minimum 20 l water per dag nodig heeft.

•

Ik zal tijdens de zomer de tuinslang niet meer gebruiken om mijn broer nat te spuiten.

•

Goed dat wij op onze school het regenwater opvangen in een ton. Zo moeten wij geen
leidingwater gebruiken om de plantjes te besproeien in onze moestuin.
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•

'k Zal minder water verspillen aan onze drinkwaterfontein nu ik weet dat zuiveren van
water zoveel energie en geld kost.

•

Juf Fien schuurt haar terras wanneer het regent. Ik zal dat thuis vertellen ...wie weet
doen wij dat voortaan ook?

•

Wanneer wij veel water willen halen aan de Leie moeten wij voor vervoer zorgen. Dat
kost energie en zorgt misschien voor files aan de Leie ???

•

Er werd héél creatief nagedacht rond water en als afsluiter werd ons waterlied ' Wild van water '
uit volle borst gezongen.

'Ik ben alleen nog maar wild,
wild, wild, wild van water.
Wild, wild, zo wild.'

Lukas C., Hanne C., Thijs C., Robby C., Thor D., Braydn D., Alicia D., Morgane 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., juf Anke en Fien
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13. tandjes poetsen – K3
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14. verslag van de ouderraad

VERSLAG VERGADERING VAN DE OUDERRAAD OP
Donderdag 3 maart in de STEDELIJKE BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE

Aanwezige leden
Kelly Van Kerckhove
Sylvie De Smet
Bieke Crabbe
Joke Godderis
Florine Stragier

Koen Casier
Sophie de Beuf
Rony Cooremans
Chris Devos
Hans Meersman

Saskia Cappon
Eveline Vanhenis
Bert Ravelingien
Anouk Beernaert
Marylène Daussin

Martine Vandenhende

Ann Vercruysse

Ward Papijn
Koen Le Percq
Veerle Verhulst

Henk/Erika Avet
Ellen Beyls

Devos Chris
Aanwezige leerkrachten / directie
Directeur
Trui Callens
Verontschuldigd
Cindy Anckaert
Davinia Glorieux

Verwelkoming
Goedkeuring vorig verslag
Aanvullingen aan het vorige verslag:
De directeur heeft bevestiging gekregen dat verlichting aan de fietsberging en aan de sporthal door stad Waregem zal
geïnstalleerd worden. Timing werd niet meegedeeld.

Evaluaties voorbije activiteiten
Sinterklaas en zwarte piet 4/12
Bieke, Sophie, Davinia en Sylvie hebben meegeholpen met de klaaskoeken. Vlot verlopen, voldoende helpers.
Voorstelling brugfiguur 18/12
Dit was goed verlopen. Een opkomst van een 60 tal personen. Dit is zeker iets om te herhalen de komende jaren.
Slag om de Treffer 13/01
Hiervoor was een bus teveel ingelegd.
Er waren een 50 tal inschrijvingen. Het valt op dat er elk jaar minder inschrijvingen zijn.
Er waren voldoende begeleiders (12) en alles is vlot verlopen (behalve de kleedkamers die zoals altijd niet tijdig vrijkwamen).
Per groepje was er 1 begeleider en dit is heel overzichtelijk. Eens terug op school bleef elke begeleider tot elk kind van
zijn/haar groepje afgehaald werd.
Er gingen enkele begeleiders mee in het water voor de jongste deelnemers.
Er wordt gevraagd om de resultaten van deze activiteit en van alle andere sportactiviteiten op de site te plaatsen
Danshappening 27/1
Hiervoor was pas heel kort op voorhand de nodige informatie beschikbaar en was er daarom dan ook een heel korte
inschrijvingsperiode. 17 kinderen van de school hebben hieraan deelgenomen.
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kleuterapotheose 5/02
Thema was “de 3 biggetjes”.
Drank was rosé-schuimwijn.
Dit was goed verlopen. De helpers waren Ward, Koen, Eveline, Kelly en Sophie Deryckere. Dit was zeker voldoende.
Dank aan de poetsvrouwen om alles klaar te zetten.
Aangezien de drank van Schotte kwam, kwamen de glazen ook van daar. Blijkbaar waren die niet proper en heeft het
keukenpersoneel die allemaal moeten afwassen.
Carnaval 5/02
Het gelijktijdig opwarmen van de pannenkoeken verloopt moeilijk. Misschien is het een optie om ze te verwarmen in een oven
volgend jaar?
koekjesverkoop (tussen krokus en Pasen)
Bij de koekjesverkoop is 1/3 minder verkocht dan 2 jaar geleden.
De organisatie verliep vlot en het verpakken van de koekjes wordt verschoven van 9 maart naar 16 maart.
verkeer zichtbaarheidsspel 18/02
Is niet kunnen doorgaan.
Vragen of dit op een ander moment kan doorgaan, hiervoor hebben we 2 personen voor ongeveer 2 uren nodig.
Directeur ziet het niet meer zitten om dit in dit jaar nog in te plannen, dus verschuift dit naar volgend jaar.
We zien een duidelijke achteruitgang van het dragen van de fluojassen en in het bijhouden van de fluojassen. De jasjes in het
lager slingeren vaker rond en slechts de helft van de kinderen (of zelfs minder) van het lager dragen hun fluojas. We proberen
dit volgend schooljaar op te krikken met een week rond het dragen van de fluojassen ergens rond oktober.
Infoavond 23/02: “Tussen kaderen en koesteren”. (Lut Celi, de Bleekweide)
De info-avond is jaarlijks in samenwerking met de gezinsbond georganiseerd en werd dit jaar door de vrije basisschool
georganiseerd. Hierbij waren Emmy, Florine, Kelly en Ellen van de ouderraad aanwezig .
Minihandbal 3e graad 24/02
Hieraan heeft 1 ploeg van de 3de graad deelgenomen. (Dit viel tegelijkertijd met de cyclocross in Waregem.)
De kinderen hebben alle matchen (verpletterend) gewonnen.
Aangezien dit in Desselgem doorging, kunnen we in de volgende jaren kijken om dit ook mogelijk te maken voor de kinderen
van de opvang. Door met 1 of 2 wagens vanaf de school te vertrekken.

Toekomstige activiteiten :
2016-03-14 – Verkeer – Fietscontrole
Hierbij helpen de politieagent, Bieke, Saskia en Kelly
2016-03-16 – Sport - Trefbal – 2de graad – Beveren-Leie
Dit moet ingediend worden tegen dinsdag en gaat door van 13.30u. tot 16u.
Aangezien dit in de sporthal van Beveren-Leie doorgaat wordt hier te voet naartoe gegaan en kunnen de kinderen uit de opvang
aansluiten. Begeleidende leerkracht zijn juf Martine en meester Martin.

2016-maart/april – Leerlingenenquête
Er wordt de komende weken een tevredenehidsenquête gehouden in de klassen van het lager.

2016-04-29 – SchoolQuiz III
Hiervoor zijn reeds 17 ploegen ingeschreven.
Alle helpende handen zijn zoals altijd welkom, maar nog liever zien we jullie in een extra quiz-ploeg. Ook een ploeg van de
leerkrachten is altijd leuk.
Chris Devos en Sophie De Beuf willen zowiezo al helpen.
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2016-05-04 – Terugkomst zeeklassen (altijd de woensdag net voor H emelvaart)
De kinderen komen aan tussen 17u en 18u.
Mogelijks kunnen hierbij enkele (max. 2) ouders van de ouderraad helpen. Indien dit niet eenvoudig is,
kunnen de aanwezige leden van ouderraad (met kinderen uit 1ste graad) ook wel een drankje en een ijsje helpen uitdelen.
2016-05-18 – Sport - Estafetteloop – Waregem
Hier hebben we minstens 8 mensen nodig om dit tot een goed einde te brengen. Er is nog geen verdere info tot bij de
werkgroep sport gekomen.
2016-05-24 – Verkeer – Fietsproef 6e leerjaar
Hier hebben we minstens 8 mensen nodig.
De politie-agent helpt hierbij ook en werd reeds gecontacteerd.
Helpen hierbij: Eveline Vanhenis, Sylvie Desmet, Marylene Daussin, Rony Cooremans.
Onder voorbehoud: Florine Stragier, Opa van Victor Vandebril, Sofie (moeder Victor), Evelyne Cooremans.

2016-06-03 – Terugkomst bosklassen
De kinderen komen terug tussen 16u en 17u en hierbij zijn (ongeveer 2) mensen nodig om een drankje te helpen schenken.
Sophie De Beuf kan hier al bij helpen.

2016-06-xx – Kubb-avond
Informatie over de geplande dag is interessant om dit makkelijk te kunnen vrijhouden.
Ward zit namens de ouderraad in de organisatie.

Varia
1. Er komt een gedichtenmuur in de school met gedichten van de kinderen zelf
2. Over de middag is er tijd voor rustig lezen en het spelen van gezelschapspelen. Deze binnenactiviteit roteert per graad, elke
middag is een andere graad aan de beurt.
3. De groene ridders werken mee met de introductie van de P+MD zak op school.
4. Beveren-kermis: het thema wordt “Circus” en mogelijks wordt hierbij een zeepkistenrace (te land, ter zee en in de lucht)
vanuit het feestcomité georganiseerd.
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HET KINDERPROJECT
Uitleg van Kelly over het kinderproject.
Na de brainstorm van de kinderen, heeft de werkgroep een keuze gemaakt. Er werd niet gekozen voor uitstappen omdat er al
een mooi aanbod is door de jaren heen. Er werd een balans gemaakt tussen investeren in blijvend materiaal en investeren in
activiteiten die de kinderen zelf gekozen hebben.
De voorstellen voor het kinderproject vanuit de werkgroep zijn:
1. Kleuterfietsjes:
We kijken hier voor extra fietsjes die de kapotte kleuterfietsjes vervangen.
2. Speelbos kleuter en lager
Uitbreiden van het bestaande speelbos en aanleg speelbos voor de kleuters. Hiermee kan alvast aanplanting gebeuren. Voor
eventuele klim- en klautertoestellen kijken we volgend jaar.
Deze vraag wordt zeker ook doorgegeven aan de werkgroep milieu.
Er wordt hierbij de vraag gesteld of er een poortje kan gemaakt worden aan de ingangen aan de voorkant van de school (aan
het paadje en aan de wilgenafsluiting), zodat dit leuke deel van de tuin ook door de kleuters kan gebruikt worden.
3. Kleuter: Optreden “het grote minicircus”
Hiervoor wordt gekeken of dit niet ook al tijdens de schoolreis naar de Sierk wordt opgevoerd.
De kleuters kunnen misschien verkleed naar het optreden komen. Er zal ook een drankje en een knabbeltje voorzien worden
voor alle kleuters.
4.Lager: Party met drank en hapjes
Discussie in de ouderraad of dit ’s avonds of overdag ingepland wordt.
Door dit overdag in te plannen is dit een feest dat mogelijk is voor alle kinderen van het lager.
5. Lager: speleobox
Eventueel in de laatste week van het schooljaar.
De speleobox komt een hele dag naar school en iedereen die dit wil uitproberen, kan dat doen.

Volgende ouderraad:
voorstel week van 16 juni, maar dit moet vastgelegd worden met de leden waarvan we dit jaar afscheid nemen.
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