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»1. woordje van de directeur
Beste ouders,
Het schooljaar nam een vlotte start in alle klassen. In de schoolkrant leest u het bruisende schoolleven in
de vorm van mededelingen en verslagen: klasactiviteiten, leeruitstappen, acties voor verkeersveiligheid en
een duurzaam milieu, de betrokkenheid van de leerlingen hierbij en hun “stem” in de leerlingenraad of als
Groene Ridder in de milieuwerking.
We verwelkomden enkele nieuwe leerlingen en leerkrachten in het kleuter en in het lager en hopen dat zij
zich ondertussen thuis voelen in onze schoolgemeenschap. Een school is een levendige gemeenschap van
kinderen, leerkrachten en (groot)ouders met één grote doelstelling: met z’n allen een omgeving scheppen
waarin de ontwikkeling en het leren van onze kinderen in goede omstandigheden verloopt. Een sterke
leeromgeving, geen ideale wereld (want die bestaat niet), maar een plek waarvan je zegt: daar hangt een
goede sfeer, een groepsgevoel, een positieve kijk op kinderen en hun ontwikkeling, een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en doelgerichtheid. Met het jaarthema “Jij en ik… wij hebben een klik!” stapten
de kinderen op 1 september de schoolpoort binnen. Het wil de verbondenheid onderstrepen.
Zoals een thermometer de temperatuur meet, ‘meten’ de kinderen dagelijks zelf de leer- en leefsfeer op
school en thuis. Ze zenden signalen uit hoe ze zich voelen. Daarbij maken ze geen onderscheid tussen de
thuissituatie en de beleving op school. Ze leven niet in twee aparte werelden. Wat ze thuis aan indrukken
ervaren, nemen ze als bagage mee naar school. En hoe ze zich op school voelen en gedragen, heeft zijn
uitwerking thuis… In dialoog met de kinderen moeten we voor hun beleving aandacht hebben.
In onderwijs en opvoeding moet je echter geen grote theorieën kennen en toepassen. Met geduld en
optimisme, tijd en aandacht, liefde en respect, ruimte geven en veilige grenzen stellen, … daarmee
komen we al heel ver. En zo zal zich gestaag een wonder voltrekken in elk kind: wat aan positieve
energie en mogelijkheden aanwezig is, komt tot bloei en groeit uit tot een unieke persoon die elk mens is.
In die gedeelde zorg maken we van de kindertijd een gelukkige tijd. En dat maakt onszelf blij en
gelukkig… Ik wens u dit van harte toe en dank u voor de samenwerking en het vertrouwen.

Stefaan Dewaele
jaarthema 2016-2017

en
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»2. activiteitenkalender van november/december 2016
november 2016
Allerheiligen
Einde herfstvakantie
L5 + L6: Studiereis naar Brussel (Planetarium, Belgisch Stripcentrum, stadswandeling) met
de trein.
sport over de middag: voetbal: 1A + 1B
zwemmen: L4 - L3 - L2
zwemmen: K3A - L1A
L6: Voorronde Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade (op school).
sport over de middag: voetbal: 2e lj
WAPENSTILSTAND: geen school, geen opvang
sport over de middag: voetbal: 1A+1B+2lj
zwemmen: L6A - L3 - L5
zwemmen: K3B - L1B
L6: Deelname aan het Techniek Tornooi van de Vlaamse Technologie Olympiade in VIVES
Kortrijk.
Sport over de middag: Dans om 12:20 voor 5e lj
zwemmen: L4 - L3 - L2
SLAG OM DE TREFFER (lager): 6 teams om 16.00u. en 2 teams om 16.30u.
zwemmen: K3A
L1 + L2 : 9.15u.: Filmvoorstelling "Siv gaat logeren" in CC De Schakel te Waregem
Sport over de middag: Dans om 12:20 voor 6A + 6B
10u. - 12u.: OPENDEUR - bezoek aan de school en inschrijvingen nieuwe peuters
zwemmen: L6A - L6B - L5
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december 2016
zwemmen: K3B - L1A
19.30u.: L6: informatieavond door het CLB over studiekeuze en structuur van het
secundair onderwijs voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar - deze avond
gaat door in het Oblatenauditorium van de Stedelijke Muziekacademie, Olmstraat 25 te
Waregem
Sinterklaasfeest
zwemmen: L4 - L3 - L2
9.00u.: Adventsviering (kerk)
zwemmen: K3A - L1B
BE-PART Waregem:L4 (12.45-15u)
L1: voormiddag: medisch onderzoek (gehoortest) door CLB op school
L6: Deelname aan 'Hour of Code' waarbij de leerlingen de basis van programmeren leren.
L1: voormiddag : medisch onderzoek + vaccinaties door CLB op school
Sport over de middag: Dans om 12:20 voor 5e lj
12.30u.: Leerlingenraad
zwemmen: L6A - L6B - L5
zwemmen: K3B - L1A
Sport over de middag: Dans om 12:20 voor 6A + 6B
zwemmen: L4 - L3 - L2
zwemmen: K3A - L1A – L1B
13.30 - 15.00: meespeelnamiddag voor nieuwe peuters (instappers op 9 januari en 1
februari)
voormiddag: K1A + K1B : zwemmen in De Treffer te Waregem
KERSTMIS
KERSTVAKANTIE tot en met 08/01/2017- Opvang gesloten van 26/12 tem 01/01
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»3. personalia
Wij verheugen ons om de geboorte van:
Maïke, dochter van Jeroen Schamp en Romina Haezebrouck
en kleindochter van Gerda Decambray (keukenhulp)
Silas, zoon van Matthias Ghyselen en Emmy Vandenbogaerde
en kleinzoon van juf Ingrid Roobroeck (leerkracht L5)
Céleste, dochter van Benoit Goussaert en Steffie Dewaele en
zusje van Amélie (L2) en Manon (K3A)

•
•
•

- hartelijke gelukwensen Wij rouwen om het heengaan van:
Martin Vandorpe, schoonbroer van Chris Baert (vrijwilliger op
school)

•

Marleen Adam, oma van Arno (L3) en Tomas (L1) Meersman

•
•

•

Noëlla Colpaert, overgrootmoeder van Anouk (L6A) en Ayline
(L1A) De Winter
Marie-Thérèse Verhelst, moeder van juf Fien Van Tieghem
(leerkracht L3)
- oprecht medeleven -

MEDEDELINGEN
· Nieuw in het schoolteam
Hartelijk welkom aan juf Lore Lecluyse (kleuterafdeling), juf Kathalyn Dutry (ondersteuning
in het eerste leerjaar) en juf Lynn Catteeuw (tijdelijke vervanging in L3 van juf Fien).
· Achterstallige facturen
De facturatie van het voorbije schooljaar wordt afgesloten en we vragen de achterstallige
facturen te betalen. Van harte dank om dit spoedig te regelen.
· Wintertijd = “gezien worden in het verkeer” – actie “HELM OP FLUO TOP” (VSV
Van november tot eind maart verplichten we het dragen van het fluojasje voor
alle schoolkinderen. In de eerste week na de herfstvakantie zien enkele leden van de
ouderraad de fluojasjes na. Te kleine jasjes worden vervangen (gratis en genaamtekend).
Laten we er samen op toezien dat ze gedragen worden en niet verloren geraken. Met de
actie “Helm op Fluo Top” van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde stimuleren we dit het
dragen van de fluojas en de fietshelm. Vanaf het tweede kleuter krijgen alle kinderen een
spaarkaart. Elke dag kunnen ze stickertjes verdienen als ze ’s ochtends met fluokledij naar
school komen. Ook het dragen van een fietshelm is een sticker waard. En er zijn prijzen te
winnen… Je leest alles op de infofolder die elk gezin ontvangt. Zie ook :
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www.helmopfluotop.be. De actie start na de herfstvakantie en loopt tot de krokusvakantie.
· Permanente evaluatie (lager)
In het lager krijgt u geregeld de toetsenmap mee met daarin de toetsen van de
permanente evaluatie. Daarmee hebt u inzage in de leervorderingen van uw kind. Gelieve
elke toets te ondertekenen. Door permanente evaluatie focussen we niet alleen op punten,
maar evalueren we ook door observeren, feedback geven en bijsturing door middel van
extra instructie, herhaling, zorg… in het licht van de leerdoelen die we willen bereiken.
· Gezonde vrijdag: kraantjeswater en een eigen stukje fruit (geen koek) – start op
18/11
In overleg met de ouderraad drinken de kinderen voortaan op elke vrijdag enkel
kraantjeswater, zoals dit nu al het geval is bij alle middagmalen. Op de andere dagen geldt
nog het vrije aanbod van dranken (water, melk, chocomelk, fruitsap light) – voor de
peuters/eerste kleuters is dit altijd water. Wie een eigen drinkbus heeft, mag die op school
gebruiken. We voorzien ook herbruikbare drinkbekers.
Op vrijdag geen koek meebrengen, wel een eigen stukje fruit ter vervanging (liefst
haalbare porties, bijv. in stukjes in een doosje).
· Pompoenactie – een initiatief van de schepenen Rik en Pietro, Beweging.net en
partners
De grote weging van de pompoenen – een actie die vorig schooljaar startte met het
uitdelen van pompoenplantjes aan de lagereschoolkinderen – heeft plaats op 19 november
in ’t Klokhuis ter gelegenheid van de Bietentocht.
Te volgen via:
https://sites.google.com/site/keineigenkweek/classroomnews/grotewegingop19novembertij
densdebietentocht
· De brugfiguur: een initiatief in alle Waregemse basisscholen
De brugfiguur – voor onze school mevr. Lynn Sobrie - helpt alle ouders die vragen hebben
of problemen ondervinden op het vlak van zorg, vrije tijd, opvoeding, opvang, huisvesting,
onderwijs, financieel, taal, …
De school werkt nauw samen met de brugfiguur, maar je mag Lynn altijd rechtstreeks
contacteren: 0496 58 86 52.
· Parkeren op de parking en in de schoolomgeving
Op de drukke momenten van het brengen en afhalen van de kinderen vragen we om
reglementair te parkeren, zowel op de schoolparking uitsluitend in de parkeervakken als in
de Koning Albertstraat. Op de parking zal de school af en toe een bewustmakingsactie
houden. In de straat is er geregeld politiecontrole (foutparkeerders worden onmiddellijk
beboet).
· Schoolsport (lager)
Je kind inschrijven voor de middagsport of de naschoolse sport gebeurt nu elektronisch via
een link in de mail die u ontvangt als u zich eenmalig aangemeld hebt. Alle communicatie
gebeurt verder via mail (bijv. ook de sportuitslagen…).
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· Milieu-werkdag op school: zaterdagvoormiddag 5 november (8.30 u.)
Wie een handje wil toesteken is van harte welkom: klein fruit aanplanten, herinrichting
compostering, schors verdelen in het speelbos en aan de zitarena, winterklaar leggen van
de moestuin.
· OPENDEURDAG: zaterdag 26 november (10-12 uur) voor ouders met startende
peuters
Alle ouders met peuters die nog dit schooljaar mogen instappen, zijn van harte welkom
voor een bezoek aan de school met rondleiding en mogelijkheid tot inschrijven. Zeg het
door…
· Infoavond door het CLB voor de ouders van L6 op donderdag 1 december om
19.30u., Oblatenauditorium, Olmstraat 25 te Waregem.
De infoavond – voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar van de 5 stedelijke
scholen - over de structuur van het secundair onderwijs en over de studiekeuzebegeleiding,
gaat niet meer door op school, maar in het Oblatenauditorium van de kunstacademie van
Waregem.
· Schenk je luiers aan de Pamperbank
Met de steun van het OCMW van Waregem zamelt de Pamperbank luiers in en verdeelt die
onder kwetsbare gezinnen. In de inkom van de school kun je in een doos van de
Pamberbank je ongebruikte luiers kwijt. Van harte dank!
Alle info op www.depamperbank.be
· Spaar labels die je vindt op Fairtrade producten en breng ze naar school
In de godsdienstlessen van het 5de leerjaar werken de leerlingen rond ‘Fairtrade’ die de
boeren in het Zuiden een eerlijk inkomen bezorgt uit hun arbeid (bijv. teelt en verkoop van
koffie onder het label van Fairtrade). We zouden met de school zoveel mogelijk labels
willen verzamelen die je op Fairtrade producten vindt: chocolade, koffie, thee,
rijst, koekjes, suiker, fruitsap, bananen, … De juffen Marie en Sofie (RKG) maken
hiermee een kunstwerk en dingen met het 5de leerjaar mee naar een prijs in de
fairtradecampagne. Neem een kijkje op: http://fairtradeatschool.be/nl Op die manier
helpen we ook de kinderen in het Zuiden die door de fairtradepremies naar school kunnen.
· De middagpauze is geen tijd van verveling
Vanaf de tweede schoolweek zijn we weer gestart met de middagactiviteiten in de
overdekte zaal. De kinderen kunnen er boekjes lezen op kussens of een gezelschapsspel
spelen met de vriendjes. We beschikken over een mooie verzameling leesboekjes en strips
en een ruim aanbod van gezelschapsspellen voor alle leeftijden. Die middagactiviteiten zijn
een vrije keuze voor de kinderen (binnen of buiten spelen). Op maandag is de eerste graad
aan de beurt, op dinsdag de tweede en op donderdag de derde graad.
Op vrijdagmiddag verzorgen af en toe enkele ouders de kinderanimatie onder de vorm van
spelbegeleiding, kleuroefeningen, een knutselactiviteit,…
Daarnaast is er nog de middagsport zoals minivoetbal, dans, yoga,… Kortom geen verveling
tijdens de middagpauze.
· Vogelnestschommel
Wat is er nu leuker dan samen in een grote schommel heen en weer slingeren… De
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vogelnestschommel is een groot succes! Op donderdag 27 oktober wordt het speeltuig
plechtig “ingeschommeld” in aanwezigheid van de schepen van onderwijs, de heer Jo
Neyrinck, en de leerlingen van de leerlingenraad. De vogelnestschommel was immers een
idee uit de leerlingenraad…

Ouders maken mee school
Een schoolgemeenschap kan niet zonder een groep ouders die met de school meedenkt en
de werking ondersteunt. De ouderraad kwam de eerste keer samen op 4 oktober. We
mochten vijf nieuwe leden verwelkomen (zie verslag ouderraad 04/10). Met 26 leden is
elke klas goed vertegenwoordigd. We danken de leden voor hun engagement. Het
kernbestuur bestaat – zoals vorig schooljaar – uit Koen Casier (voorzitter), Cindy Anckaert
(ondervoorzitter/secretaris), Kelly Van Kerckhove (penningmeester).
We waarderen eveneens de inzet van de vele (groot)ouders die – alhoewel geen lid van de
ouderraad – toch op een of andere manier een fijne bijdrage leveren aan de school- en
klaswerking. Er zijn mensen die hulp bieden in de lessen, instaan voor het
leerlingenvervoer over korte afstanden, materialen leveren die nuttig zijn in de klas,
vrijwilliger zijn voor de middagsport, een handje toesteken bij evenementen. Ieder
volgens zijn beschikbaarheid en mogelijkheden… Een grote dankjewel!

EEN WOORD VAN DANK AAN:
· Juf Sofie, juf Ingrid, meester Gert, Jimmy, Henk, Bert en Emmy, Marylène, Joke,
Evelyn en Rony, Ward, Hans en Sophie voor het onderhouden van de moestuin
tijdens de grote vakantie en aan Katelijn voor het tijdelijk logement die ze de
twee kippen verschafte.
· Sylvie, Joke, Davinia, Marylène en Sophie van de werkgroep bij de voorbereiding
en organisatie van Beveren-Kermis, weerom een gezellig treffen die veel volk
lokte. Dank aan de helpende ouders en leerkrachten tijdens een werkshift.
· De begeleiders van de leerlingen tijdens de veldloop van 28 september in
Waregem: Dimitri Verhulst, Eveline Vanhenis, Chris Devos, Nele Vercruysse, Liliane
Claerhout, Anouk Beernaert, Elsie Becue. Probleemloos verlopen, leuke en sportieve
activiteit!
· Rony Cooremans en Evelyn Hinderyckx voor de digitale uitwerking van het
elektronisch inschrijven voor de schoolsport. Het systeem werkt prima! De
papieren rompslomp die hiermee vroeger gepaard ging, is definitief voorbij.
·Eveline (mama van Briek uit L5) voor het schenken van DVD’s en leesboeken
· Inge (poetsvrouw) voor het leveren van leesboeken
· Sharon (mama van Alizée uit K1B) en Maaike (mama van Loïs uit K2) voor het
leveren van een stapel tijdschriften en strips
· Henk Callens en juf Trui voor het leveren van honderden plastic bekers
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»4. gezelschapsspelletjes 6de leerjaar – 1ste kleuterklas
In onze klassen hebben wij heel veel gezelschapsspelletjes en soms komen we er niet altijd
toe om ze allemaal te spelen en de kids vinden dat nochtans heel tof. Daarom zijn we deze
week gestart met een proefproject. Wat houdt dat in: samen met het 6de lj spelen we nu
éénmaal in de maand gezelschapsspelletjes. Per 2 of 3 kinderen is er één jongen of meisje
die samen met hen een spelletje speelt. Het was heel stil in de klas en iedereen was heel
enthousiast bezig, het was mooi om te zien hoe de kids van het 6de leerjaar samen
optrokken met de kinderen. De ene maand zal het samen met 6A zijn en de andere maand
met 6B. Nadat we de spelletjes gespeeld hadden, waren alle partijen super enthousiast, ze
vinden het zelfs jammer dat ze niet iedere week mochten samen spelen. De kids blijven
altijd bij dezelfde begeleider zodat ze elkaar heel goed leren kennen. De kids van de 1ste
kleuterklassen kijken in elk geval al uit naar volgende maand.
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»5. Rikki het konijn op bezoek in de derde kleuterklas
In het thema 'Dieren in het bos' kregen we bezoek van het konijn van Nelis uit de
kikkerklas. Hij bracht zijn konijn mee naar de klas. We bekeken hem van heel
dichtbij en mochten hem elk om de beurt knuffelen. Wat een lief konijntje was dat,
super zacht en heel braaf. Rikki huppelde vrolijk rond in onze kring van de klas.

•

•

•

...een mannetjeskonijn een ram wordt genoemd en
een vrouwtjeskonijn een voedster. Een babykonijntje heet een lamprei.
...een konijn op de derde plaats staat van de meest
favoriete huisdieren.

...een rammetje veel liever is van karakter dan een voedster?
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»6. Geleid bezoek aan het stadhuis te Waregem met de vierde klas

Wist je dat....
Je 21 jaar moet zijn en een blanco strafblad moet hebben als je burgemeester wilt worden?
Waregem vroeger een gemeente was en een stad werd in 2000?
Elke burgemeester die gestorven is een eigen straatnaam krijgt?
Onze vorige burgemeester een vrouw was?
Onze huidige burgemeester al 10 jaar burgemeester is en daarvoor 4 jaar schepen?
Thijs een rode neus heeft gekregen van onze burgemeester?
Er in het stadhuis een aantal foto’s hangen van heel bekende Vlamingen?
Er 33 gemeenteraadsleden zijn in Waregem, waaronder 7 schepenen en 1 burgemeester?
Er in het kantoor van de burgemeester een foto staat van president Obama, samen met onze
burgemeester?
Er meer dan 37000 inwoners zijn in Groot-Waregem?
Er om de 6 jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn?
Er veel bijzonderheden zijn in Waregem ?
Er 3 vlaggen staan in de Waregemse raadzaal?
Er een trouwzaal is in het stadhuis?
Lukas op het promotiefilmpje (over Waregem) staat, samen met zijn papa in het zwembad?
Je bij de dienst bevolking je identiteitskaart en je rijbewijs kunt afhalen?
Schepen Rik Soens de buurman is van Arne?
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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Er een boek ligt met alle namen van de overleden mensen en de geboorten in Waregem?
Je het stadsarchief kunt bezoeken om informatie op te zoeken?
Je de gemeenteraadsverkiezingen elke maand mag bijwonen?
De secretaris heel belangrijk is voor de stad?
Er 2 schepenen in Beveren-Leie wonen?
Je verplicht bent om te gaan stemmen vanaf 18 jaar?
Wij het een heel leerrijk,interessant bezoek vonden?
Lukas, Hanne, Thijs, Robby,Thor, Braydn, Alicia,Morgane, Kyliann, Iebe, Arne, Kobe, Zoë,
Seppe, Felix, Thibo, Tiziano, Thibault en Rolv
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»7. ontbijt met de peuters en de eerste kleuterklassen
Op vrijdag 14 oktober was er iets geks op onze speelplaats met de peuters en de
eerste kleuterklas. Iedereen was in pyama naar de klas gekomen.
Samen kropen we nog even onder de lakens tot de muziek ons wekte. Toen werden
we wakker en mochten we op hippe muziek onze armen en benen strekken.
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Al gauw begonnen onze buikjes te grommen want we hadden nog niet ontbeten. De
tafel was netjes gedekt met onze zelfgemaakte placemat. De juffen hadden lekkere
broodjes klaargemaakt met choco, confituur, speculoos, chocoladekorrels... genoeg
keuze! Mmmmm...

Na het smullen van de broodjes was het even serieus. Iedereen moest proberen om
zelf de pyama uit te trekken en de kleertjes aan te doen. Amai , was dat een
moeilijk karweitje. Veel oefenen zal de boodschap zijn. Gelukkig was de juf daar om
wat te helpen of anders konden we in ons blootje naar huis.
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Toch was het een leuke leerzame voormiddag.
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»8.jaarlijkse bezoek van de compostmeesters
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»9. toneel voor de eerste en de tweede kleuterklas
Op 18 oktober gingen de kleuters van de eerste en de tweede kleuterklas met de bus naar de Schakel want
Nellie en Cezar zijn jarig!!!!
In de grote zaal mochten de kleuters hun jas uit doen en op de grote klapstoelen voor volwassenen gaan
zitten. Plots was het een beetje donker en Nellie en Cezar kwamen op het podium.
Nellie had een mooi geschenk voor Cezar....een echte gitaar....
Cezar had geen geschenk gekocht maar verstopte zich in een grote verpakkingsdoos. Hij was zelf het
geschenk.
Samen zongen deze twee vrienden veel liedjes en op het eind mochten alle kleuters op de foto met Nellie
en Cezar. Het was een hele leuke uitstap waar klein en oud van genoten hebben. Kijk maar naar de
sfeerbeelden.
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»10. leerlingenraad

Leerlingenraad 1
10/10/2016
Aanwezig:
L3

or!
ervo
n
a
ga
Wij

Péronne Verschuere
Lennert Verhulst

L4

Tiziano Van Ruymbeke
Arne Roobroeck

L5

Elena Comeyne
Mirte-Marit De Waegenaere

L6A

Kaat vanhoutte

L6B

Rien Messiaen

Welkom door de directeur, meester Brecht en juf Joke
– De directeur heet iedereen welkom. We zijn blij dat we dit jaar weer met zo'n enthousiaste
groep kunnen samenwerken!
– receptie!
Wat is de rol van de leerlingen in de leerlingenraad?
1. Signalen opvangen vanuit de klas en die naar de leerlingenraad brengen.
2. Wat in de leerlingenraad besproken wordt, bespreken in de klas of aan de leerkrachten
vertellen.
3. Ideeën naar voor brengen (maar niet alle ideeën kunnen uitgevoerd worden...)
4. De leerlingen van het 6de leerjaar zijn verslaggever en maken dus het verslag. Het verslag
komt in de schoolkrant.
→ We komen 5 keer per jaar samen, telkens om 12.30u. in de zorgklas.
→ Schrijf deze datums al maar in je agenda:
12 december / 13 februari / 27 maart / 22 mei
Leerlingen-enquête
In de leerlingen-enquête mocht je je mening zeggen over de school, de speelplaats, …. Dat is
heel belangrijk voor de directeur, de juffen en meesters! Wij weten graag jullie mening en op
onze school mag je ook je zegje doen!
Volgende items vonden we toch belangrijk om eens te bespreken:
* bijna alle kinderen vinden hun juf of meester leuk
→ oef!
* Veel kinderen vinden het lawaaierig in de klas
→ wat kunnen we daaraan doen? We bespreken het in de volgende
vergadering.
* pesten in de klas/school
→ gebeurt toch wel op onze school...! Wie iemand ziet pesten of als je zelf
gepest wordt: zeg het zo snel mogelijk aan de juf of meester, wij zullen
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je helpen!
* Een aantal kinderen zit dikwijls moe in de les...
→ reden? We vinden een paar oorzaken: drukte in de klas, maandagmorgen,
piekeren, te laat slapen, ipad spelen of televisie kijken in de
slaapkamer, ...
Officiële opening vogelnestschommel
De directeur wil de vogelnestschommel graag inwijden, samen met schepen van onderwijs Jo
Neyrinck en de leerlingen van de leerlingenraad.
Natuurlijk zijn alle leerlingen en leerkrachten van de partij! Maar enkel de leerlingen van de
leerlingenraad mogen in de schommel voor een foto!
Een datum wordt nog vastgelegd.

Groetjes, de directeur, meester Brecht en juf Joke

»11. later als ik groot ben
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»12. verslag ouderrraad 07/06/16
VERSLAG VERGADERING VAN DE OUDERRAAD OP
Dinsdag 7 juni 2016 in de STEDELIJKE BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE
Aanwezige leden
Anckaert Cindy
Crabbe Bieke
Beernaert Anouk
De Beuf Sophie
Cappon Saskia
Glorieux Davinia
Casier Koen / Hennion Joke
Le Percq Koen
Christiaens Erika/Avet Henk
Meersman Hans
Daussin Marylene
Desmet Sylvie
Godderis Joke
Aanwezige leerkrachten / directie
Dewaele Stefaan
Velghe Brecht
Isabelle Haudhuyse
Eline De Smyter
Afwezig
Devos Chris
Ornelis Elisah

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

Verwelkoming
Goedkeuring vorig verslag
evaluaties voorbije activiteiten
Koekjesverkoop (maart)
We kunnen de verkoop opnieuw een succes noemen
Sport
trefbal 2e graad 16/3
6 begeleiders waarvan 1 niet afgekomen zonder verwittigen. 24 kinderen namen deel. De einduren
werden verkeerd gecommuniceerd waardoor alles vroeger gedaan was dan voorzien. Het 4e leerjaar won
een zilveren medaille.
Estafetteloop 18/5
10 helpers, 42 inschrijvingen. Dit is een daling met vorig jaar. De vraag wordt gesteld of dit te wijten is
aan het wegvallen van de beker. Maar deze trend is ook merkbaar bij de andere scholen. Wel bekijkt de
werkgroep de mogelijkheid om de sportiefste klas een prijs of activiteit aan te bieden.
Verkeer
controle fietsen 14/3
Er waren ongeveer 35 kinderen met de fiets. De meeste waren ook in orde.
Sam de verkeersslang (verkeersweek)
Er werden diverse metingen gedaan adhv Sam de verkeersslang. Naargelang het weer kwamen
meer/minder kinderen met de fiets/auto/te voet maar globaal gezien kan men stellen dat gemiddeld 15%
te voet kwam, 18% met de fiets en 67% met de auto. Voor de actie kwam nog 73% met de auto dus toch
een lichte daling.
Fietsproef 6e leerjaar 24/5
Hier konden we rekenen op 8 begeleiders. Iedereen is geslaagd. Er waren toch opnieuw een 2-tal kinderen
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verkeerd gereden. De directeur meldt ons dat de kinderen nochtans 2 weken op voorhand het plannetje
meekrijgen om te oefenen. De school en de werkgroep bekijkt de mogelijkheid om pijltjes te plaatsen en
om eventueel de toer eens gezamenlijk te rijden.
Oproep nieuwe leden verkeer
Gezien de werkgroep na volgend jaar 3 mensen minder telt, wordt een oproep gedaan. Eventueel
vrijblijvend om eerst eens te brainstormen over mogelijke acties/activiteiten rond verkeer.
Sofie Debeuf en Florine willen de werkgroep vervoegen. Ook de directeur woont elke vergadering bij.
Leerlingenenquête
Een aantal leerlingen moeten deze enquête nog invullen. De school waardeert ieders mening dus wil
wachten tot iedereen deze invulde. Daarna pas kan de verwerking gebeuren. Dit zal dus pas voor volgend
jaar zijn.
Schoolquiz 29/4
25 ingeschreven ploegen. Moeilijkheidsgraad gelijkaardig aan de 2 vorige edities. Ook de timing verliep
vlot. Projectie kan nog beter. Hoogst waarschijnlijk komt er volgend jaar een 4e editie.
Terugkomst zeeklassen en bosklassen 3/6
Met een 2-tal ouders zeker genoeg. Vlot verlopen. Bedankt aan de helpers (Ward, Koen, Sofie en Anouk)
en ook deze die zich als reserve opgaven.
1e communie
Er wordt gevraagd of er een vrije dag kan ingepland worden na de1e communie. De directeur licht toe dat
facultatieve vrije dagen reeds lang op voorhand moeten worden vastgelegd en van allerlei factoren
afhankelijk zijn. Men verkiest ook deze als brugdag in te plannen. Daarbij is de communie normaal op
pinksteren waardoor de ouders op pinkstermaandag thuis zijn. Maar gezien het vormsel altijd voorrang
heeft en in de laatste jaren 2x plaats vond op pinksteren, moest de 1e communie schuiven. Een ouder
merkt op dat wat we dan moeten doen met kinderen die op een andere dag hun lentefeest geven. Een
andere ouder merkt op dat men best geen sportactiviteiten (kronkelidoe) inplant de dag na de communie.
De kinderen waren heel moe. De directeur licht toe dat de school die data niet zelf kunnen kiezen.
Toekomstige activiteiten :
Kubb 17/06
Wie wil kan vanavond ook betalen aan Ward die de werkgroep heeft vervoegd. Ward benadrukt dat ook
mensen van de ouderraad die niet meespelen, welkom zijn.
Beachvolley 25/6
Uit rondvraag blijkt dat we met voldoende mensen willen meedoen. Koen schrijft een team in.
Kinderproject
Nadat we de ideeën hebben gesprokkeld van alle kinderen kon de werkgroep aan de slag en werden
ondertussen al heel wat ideeën gerealiseerd of vinden binnenkort plaats. Alles wordt door de ouderraad
bekostigd en georganiseerd.
Circus kleuters
Het circus voor de kleuters werd helaas geannuleerd door ziekte van de clown maar kan op 22/6 of 29/6
nog doorgaan. De werkgroep contacteert het circus om een datum vast te leggen. Anouk zal aanwezig
zijn.
Party lager
Gezien veel ideeën die de kinderen doorgaven te maken hadden met eten/drinken/feestjes/schminken
heeft een werkgroep binnen de ouderraad op de dag van de BBQ (28/6) een beachparty voorzien. De
graszone wordt afgezet als partyzone. Kinderen krijgen een krans, hun armbandje dient als drankkaart (2
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drankjes/1 ijsje) Er komt een DJ die voor de nodige sfeer zorgt. Er wordt ook randanimatie voorzien zoals
schminken,..
Fietsen kleuter
De ouderraad bekostigde 4 nieuwe fietsjes voor de kleuterschool
Speelbos
Verder kent de ouderraad een bedrag toe aan de werkgroep milieu die verder bekijkt hoe het speelbos kan
uitgebreid worden en evt. aanleg van een speelbos voor de kleuters. Naar volgende jaren toe kunnen we
evt. investeren in één of meerdere klim- of klautertoestellen voor in het speelbos.
Toekomst kinderproject
Ook naar volgende jaren toe willen we proberen ideeën van de kinderen hier en daar waar te maken.
BBQ + party 28/6
Doordat dit samen doorgaat met de party gaat het vrij podium niet door. De sportmedailles worden wel
nog uitgedeeld. De werkgroep “kinderproject” vraagt naar strandmateriaal. De leerkrachten wijzen er op
dat nog veel bruikbaar materiaal beschikbaar is van het voorbije schoolfeest.
Een oproep wordt gedaan voor enkele sterke handen om alles klaar te zetten en bekabeling. Dit zal op
maandagavond 27/6 gebeuren rond 19u30/20u. Jimmy, Ward en Koen geven zich hier al voor op.
Proclamatie 28/6
oproep hulp: Koen, Ward en Hans kunnen helpen
Moestuin onderhoud
De kippen krijgen logement bij Katelijn. Voor het onderhoud (wieden/water geven/oogsten) doen we
rondvraag bij de ouderraad. Juf Sofie, juf Ingrid en meester Gert gaven zich hier reeds voor op. Vanuit de
ouderraad kunnen we rekenen op Jimmy, Henk, Bert en Emmy, Marylène, Joke, Evelyn en Ronny, Hans,
Ward, Anouk en Pedro. Waarvoor dank. Het bestuur krijgt een reservesleutel van de poort. De lijst werd
ondertussen opgemaakt en doorgemaild. Koen L. geeft door dat men op 24/6 bij Velt gaat om ideeën op
te doen.
Opendeurdag 26/8
De voorzitter bekijkt om dan enkele flyers van de ouderraad te voorzien alsook een poster of bord met
foto’s.
Sylvie merkt op dat zij nog heel wat foto’s heeft. Zij stuurt deze door naar Rony en Koen.
Beveren-Kermis 3+4/9
Werkgroep bestaat uit Sylvie, Joke, Davinia en Marylène. Oproep tot aansluiten van een leerkracht bij de
werkgroep. Thema is circus. Voor de zeepkistenrace werden geen deelnemers gevonden.
De lijst wordt doorgegeven om de shifts te bemannen
Treffer 27/6
Gezien het zwembad in Sint-Eloois-Vijve klein is, zijn het 5de en 6de leerjaar reeds lang vragende partij
om eens naar de treffer te kunnen gaan zwemmen. Deze vraag kwam ook reeds vanuit de leerlingenraad.
Erika heeft hiervoor navraag gedaan en het zwembad zou op 27/6 beschikbaar zijn. Verplaatsing per fiets.
Oproep begeleiders via de leerkrachten.
Toekomst werkgroep sport
Gezien er veel tijd kruipt in het verzamelen en verwerken van de inschrijvingen bekijkt Rony of we dit
digitaal kunnen doen. Dit zou ons ook de mogelijkheid geven last-minute info alsnog te kunnen
meegeven aan de ouders. Wie geen PC heeft kan uiteraard nog steeds via papier inschrijven.
Toiletbezoek kleuters
De vraag wordt gesteld om toiletpapier beschikbaar te stellen voor de kleuters, nu staat dit buiten hun
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bereik.
De kleuterjuffen wijzen er op dat kleutertjes snel de rol volledig afrollen. De directeur bekijkt wat men
hieraan kan doen.
Kaas- en Wijnavond
Volgend schooljaar gaat deze normaal opnieuw door. Er wordt gevraagd naar de datum van het
schoolfeest (6/5) zodat men hier rekening mee kan houden bij het inplannen.
Benefiet 8791
De school kreeg bericht van benefiet 8791. Na de benefiet-actie voor een meisje met leukemie (vrije
basisschool) wil de werkgroep verder goed werk blijven leveren en steunen waar ze kunnen. Ze willen
hun organisatie aan ons kenbaar maken en de actie dus uitbreiden naar gans de gemeente voor
organisaties of gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken.
Financieel overzicht
Uitgaven ouderraad :
- werkgroep milieu (onderhoud, speelbos,…)
- dag van de leerkracht (attentie)
- bussen sport
- verzekering
- kleuterapotheose (drankje ouders)
- kinderproject (fietsen kleuter, snoepjes + circus, beachparty, uitbreiding/aanleg speelbos)
inkomsten ouderraad
- kermis
- koekjesverkoop
- quiz
Geboortes
De ouderraad heeft een attentie voorzien voor Anouk en Marylène ter gelegenheid van de geboorte van
Riene en Eva
Afscheid
We nemen afscheid van Henk en Erika Avet-Christiaens
Erika heeft vooral haar stempel gedrukt op de werkgroep sport. Ze zorgde zowel voor de inschrijvingen,
praktische regelingen als begeleiding. Daarnaast regelde ze ook de sport over de middag. Haar doel was
dan ook zoveel mogelijk kinderen aan sporten krijgen en dat is haar bijzonder goed gelukt.
Daarnaast was Erika ook nog eens 4 jaar secretaris waarbij ze zorgde voor het verslag en financieel
beheer.
Haar man Henk was dan weer de drijvende kracht achter de werkgroep milieu en droeg meer dan zijn
steentje bij om onze school groener en milieuvriendelijker te maken. De zitarena, de wilgenhut, de
bloemenweide, allemaal zaken waar Henk een grote bijdrage aan had.
Beide boden naast deze taken ook hun hulp aan op diverse activiteiten. Een welgemeende dank is dan ook
ook meer dan op zijn plaats. De ouderraad bedankt hen dan ook met een attentie. Wij worden op onze
beurt in de letterlijk bloemetjes gezet door Henk en Erika en krijgen allemaal een bloempje mee naar
huis.
Volgende ouderraad
de voorzitter bekijkt om de data sneller door te geven. Afwisselen dinsdag of donderdag.
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»13. verslag ouderrraad 04/10/16
VERSLAG VERGADERING VAN DE OUDERRAAD OP
Dinsdag 4 oktober 2016 in de STEDELIJKE BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE
Aanwezige leden
Anckaert Cindy
Beernaert Anouk
Cappon Saskia
Casier Koen
Crabbe Bieke
Daussin Marylene
Desmet Sylvie

Meersman Hans
Pappijn Ward
Bert Ravelingien
Stragier Florine
Vanhenis Eveline
Van Kerckhove Kelly

Nieuwe leden :
Caes Saskia
Claeys Sharon
Dejonghe Sylvie
Dupont Tine
Verhaeghe Vicky

Aanwezige leerkrachten / directie
Dewaele Stefaan
Elke Behaeghe

Gert Troch

Lieve Meyermans

Verontschuldigd
Cooremans Rony

Lepercq Koen

Glorieux Davinia
Afwezig
Debeuf Sophie
Devos Chris

Goderis Joke
Ornelis Elisah

Vanhoutte Jimmy

Verwelkoming
We verwelkomen iedereen op de 1e ouderraad van het nieuwe schooljaar. We mogen ook 5 nieuwe leden
verwelkomen: Saskia Caes, Sharon Claeys, Sylvie Dejonghe, Tine Dupont en Vicky Verhaeghe
Controle ledenlijst + vermelding naam/klas van de kinderen om de leden beter herkenbaar te maken tov
de andere ouders. Deze lijst wordt in de schoolkrant gepubliceerd. De volledige lijst met contactgegevens
wordt naar alle leden gestuurd maar is enkel voor intern gebruik.
Afsprakennota
Deze werd vooraf doorgemaild naar alle leden. Hier en daar werden enkele minimale wijzigingen
aangebracht, doch eerder qua verwoording, niet qua inhoud.
Jaaroverzicht
Alle leden kregen ook de jaarkalender voor het komend schooljaar. Alle grijze data zijn nog onder
voorbehoud.
evaluaties voorbije activiteiten
Kubb 17/06
Er was een opkomst van een 40-tal mensen. De afwezigen hadden ongelijk
Kinderproject
Circus kleuters (laatste week juni)
De reacties zijn heel positief, zeker voor herhaling vatbaar. De voorstelling was zeer geschikt voor zowel
de peuters als de oudste kleuters. Toch beter een 3-tal jaar te wachten zodat we niet in herhaling vallen.
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Beachparty lager 28/6
Dag van de BBQ. De reacties waren verdeeld. Sommige kinderen vonden het superleuk, anderen misten
het vrij podium. Misschien kan er gekeken worden voor een combinatie van beide.
Speelbos
Uitbreiding speelbos – nog intern te bespreken door de werkgroep milieu. De poort is reeds verplaatst.
Treffer 27/6
Deze vraag kwam ook reeds vanuit de leerlingenraad en werd met wat hulp van Erika geregeld. Zowel het
5e als het 6e leerjaar ging met de fiets. Er waren weinig andere klassen aanwezig dus ideaal.
Dit is zeker iets om naar komende jaren mee te nemen. Eventueel via Erika vragen om enkele data door te
geven.
Moestuin onderhoud zomervakantie
De moestuin werd goed onderhouden zodat het voor iedereen haalbaar was. Een voorstel vanuit de
werkgroep milieu is om volgende zomer een aantal data kenbaar te maken zodat iedereen die zin heeft
met de kinderen een handje kan komen toesteken. Met dank aan Katelijn voor de goede zorgen voor onze
kippen.
Opendeurdag 26/8
de nieuwe flyers werden uitgedeeld, ook later op het oudercontact van het 1e leerjaar heeft Kelly nog eens
de werking van de ouderraad uitgelegd.
Beveren-Kermis 3+4/9
Werkgroep bestaat uit Sylvie, Joke, Davinia, Marylène en Sophie. Oproep tot aansluiten van een
leerkracht bij de werkgroep. De stand was ruim en gezellig. Eens het systeem van de aparte kassa wat
ingeburgerd geraakte, werkte dit vlot. Ook de opzet van de tenten verliep vlot. De stoelen waren echter
niet comfortabel. Qua bier viel het Slurfke niet zo in de smaak. Omer lijkt beter in trek te zijn.
Veldloop waregem 28/9
mindere opkomst dan vorige jaren maar die trend is ook zichtbaar bij andere scholen. Er wordt gekeken
om de uitslagen voortaan electronisch te versturen.
Benefiet 8791 (Bevers initiatief, staat buiten de ouderraad)
Saskia legt uit dat zij afzien van een actie speciaal voor haar gezin nav de ontploffing waarbij Maxim
maar vooral Amélie brandwonden opliepen. Ze bedankt iedereen voor de steun en laat weten dat Amélie
ondertussen halve dagen naar school komt. De actiegroep Benefiet 8791 zal de benefiet toch laten
doorgaan maar de opbrengsten zullen gaan naar Pinnokio – een vzw die zich inzet voor kinderen met
brandwonden.
Werkgroepen
Algemeen werkgroepen
Afspraak rond aankopen voor de werkgroepen :
Aankopen voor evenementen/activiteiten zoals de kermis, kaas-en wijnavond, quiz, sportmedailles,.. zijn
terugkerende activiteiten. Hierdoor kennen we min of meer de te verwachten kosten.
Wel willen we vragen om buitengewone aankopen of de aankoop van bepaalde materialen eerst ter
akkoord via mail naar het bestuur door te sturen met een korte oplijsting en de vermoedelijke kostprijs.
Werkgroep sport
Sylvie – Rony en Evelyne – Joke G. Davinia moet helaas afhaken maar Eveline Vanhenis zal de groep
vervoegen.
Zie jaarverslag voor alle sportactiviteiten. Dankzij Rony kunnen alle inschrijvingen voortaan via een
mailsysteem gebeuren. Dit zou heel wat werk besparen.
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Uit navraag blijkt dat alle ouders van de lagere school over een emailadres beschikken. Iedereen kreeg
een brief om zich éénmalig aan te melden. Daarna krijg je een infomail toegestuurd telkens er een
activiteit doorgaat voor uw kind. Ondertussen kon men inschrijven voor de eerste activiteit: de
danshappening. Na 1 dag waren er al 16 inschrijvingen. Via dit systeem zou het eveneens mogelijk zijn
nadien de uitslagen door te mailen vb. Estafette
Sport over de middag
Er wordt een oproep gedaan om nog bijkomende ouders/grootouders te vinden die zich hiervoor willen
engageren. Er wordt voorgesteld om ook eens via facebook een oproep te doen. Een mogelijkheid is ook
om via Simon van de sportdienst navraag te doen naar vrijwilligers.
Een lid verwijst ook naar het facebookbericht over “one mile a day”. De directeur bekijkt met het
personeel of dit mogelijk is.
Werkgroep Verkeer
Bestaat uit Saskia, Koen C, Anouk, Sophie
- fluojassen worden uitgedeeld/vernieuwd door Saskia en Bieke, net na de herfstvakantie
- de school is ingeschreven voor de actie “helm op, fluo top”
Er vond een brainstorm plaats. Heel wat ideeën werden naar voor gebracht: vb. leerlingen/spandoek aan
de uitgang waar auto’s de vrije doorgang blokkeren, pimp je fluojas/fiets/boekentas, meest zichtbare
klas,... Doch is versterking in de werkgroep nodig om dergelijke ideeën te realiseren.
Enkele ouders hebben opgemerkt dat het vaak gevaarlijk oversteken is De vraag werd gesteld of er
vrijwilligers te vinden zijn om dagelijks de kinderen over te steken. Binnen de ouderraad zijn er geen
beschikbare kandidaten. Vrijwilligers zijn moeilijk te vinden en dit vraagt ook organisatie en planning
zodat de oversteekplaatsen steeds bemand zijn. Dit werd dus niet weerhouden. Fluomannetjes zijn duur in
aankoop en verliezen snel hun effect. Er wordt eveneens navraag gedaan bij Stad Waregem ivm controles
in de straat ivm snelheid en parkeren.
De volledig lijst van toekomstige activiteiten staat op het jaaroverzicht vb zichtbaarheidsspel, fietsproef;...
Florine, Saskia en Emmy kunnen zich evt op een maandag vrijmaken voor het zichtbaarheidsspel.
Werkgroep Milieu
bestaat uit Koen L., Ward, Pedro, Bert en Jimmy en leerkrachten Sofie, An en Gert
Er worden 2 werkvoormiddagen gepland. De 1e gaat door op za 5/11. Doel: klein fruit aanplanten in de
moestuin + maaien bloemenweide enz..
De 2e zal in het voorjaar ingepland worden voor het snoeien van de wilgetakken en hier en daar kleine
herstellingen uit te voeren en de verdere aanleg van de moestuin.
Kaas- en wijnavond
voorstel datum: rekening houdend met Nieuwjaar, proefwerken, Krokus, paasvakantie zou 11/02 een
geschikte dag zijn. 10/2 is een vrije dag dus ideaal om de dag ervoor alles op te zetten.
De bestaande werkgroep (Koen C, Chris, Ward en Saskia) wordt uitgebreid met Kelly, Bert, Hans, Sylvie
en Anouk.
Werkgroep kinderproject
Ook naar volgende jaren toe willen we hier en daar ideeën van de kinderen waarmaken. vb. eens warme
chocomelk of soep tijdens de speeltijd, meer kleur op school,… De directeur heeft alvast navraag gedaan
om het hek vooraan aan de straat in kleur te laten schilderen. Tot nu toe kostte het kinderproject de
ouderraad 1637€, dit omvat oa het circus, de beachparty en de 4 fietsjes voor het kleuter.
De werkgroep bestaat uit Kelly, Koen L, Anouk, Florine en Elisah. Cindy sluit weer aan wanneer
mogelijk.
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Werkgroep Schoolquiz
De werkgroep: Ward, Koen, Cindy, Kelly, Rony, Bert ziet het zeker weer zitten om een 4e editie te
organiseren.
Gezien het schoolfeest, communies, lijkt 28/04 een mogelijke datum. De werkgroep komt nog samen om
dit te bekijken.
Toekomstige activiteiten :
2016-10-05 Dag van de leerkracht
Kelly is hier reeds samen met enkele andere leden mee bezig, je hoort er meer over in de volgende
ouderraad
2016-11-07 Helm Op – Fluo Top
Start van de actie met zelfcontrole en beloning van de kinderen (zie eerder in dit verslag)
2016-11-23 Sport – slag om de treffer
Wij kregen de uren 16u en 16u30 toegekend. Er zijn een 15-tal begeleiders nodig. Voor het 1e en 2e
leerjaar wordt een oproep gedaan voor begeleiders die mee in het water gaan. Er wordt verwacht dat de
kinderen die deelnemen kunnen zwemmen, de hulp is eerder bedoeld bij de uitvoering van de spelletjes
vb vasthouden mat
2016-12-02 Sinterklaas
Een 3-tal mensen nodig voor de klaaskoeken/chocomelk. Anouk, Tine en Sylvie kunnen helpen.
Varia
Bosklassen / zeeklassen
Mr. Gert laat weten dat hij de mogelijkheid overweegt om een alcoholvrij alternatief extra aan te bieden.
De zeeklassen zullen op een andere locatie plaatsvinden waardoor dit niet duurder zal worden. Sommigen
peilen naar de mogelijkheid om de opbrengst van de wijnactie om te zetten naar een gelijke korting voor
iedere deelnemer. Meester Gert legt uit waarom men vroeger dit systeem verlaten heeft. Het feit dat de
wijnactie hoofdzakelijk een actie is van de deelnemende klassen speelt hierbij een rol. Daarbij levert de
individuele verkoop directe korting op. De school respecteert echter ieders vrijblijvende inspanningen
hiervoor en ziet toe op de kostenbeheersing ervan (maximumfactuur: zie p. 32 van de schoolbrochure).
Drankjes
Een lid vraagt naar de mogelijkheid voortaan enkel water aan te bieden. De directeur legt uit dat het
aanbod reeds beperkt werd en nu ook voor 2 light-versies fruitsap werd gekozen en dat de kinderen ’s
middags ook al water krijgen. Voorstel is om bijvoorbeeld een extra dag in te lassen waarop fruit
gepromoot wordt maar dan van thuis uit. Een vraag is ook om geen koekjes meer te mogen meebrengen,
dit remt de eetlust en fruit is een gezonder alternatief. Maar de leerkrachten ondervinden dat sommige
kinderen dit wel nodig hebben.
Volgende ouderraad: 8 december 2016
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Ledenlijst Ouderraad 2016 – 2017
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»14. red de restjes
Wie ook graag die toastjes of wafeltjes klaarmaakt met overschotjes: ziehier de recepten!
Toastjes
– Oud brood in kleine stukken snijden
– met of zonder olijfolie in de oven op 180°C
– uithalen en smullen maar!
Dipsausje
– een wortel fijnmixen
– vermeng dit met mayonaise, zo bekom je een hip kleurtje,
helemaal in de sfeer van Halloween!!
Wafels
Ingrediënten voor het beslag

Benodigdheden

– 250 g boter
– 250 g bloem
– 250 g gepureerde aardappelen
– 375 g suiker
– 3 pakjes vanillesuiker
– 4 eieren
– 1 pakje bakpoeder
– 1 kopje melk

– kookpot
– mengpot
– een wafelijzer
– eetlepel
– vork
– een rooster om de wafels af te laten koelen
– een koekendoos

Zo ga je te werk :
– Zet een kookpot op een laag vuur en smelt hierin de boter. Het is niet de bedoeling dat de boter kleurt,
dus hou dit in de gaten.
– Splits de eieren.
– Neem de mengkom en doe hierin de suiker, eierdooiers, aardappelpuree, bloem en bakpoeder. Meng
alles goed door elkaar.
– Klop het eiwit stijf en voeg voorzichtig toe.
– Verwarm het wafelijzer op de hoogste stand.
– Schep met een eetlepel een balletje uit het beslag. Reken ong. 40 g beslag per wafel.
– Leg twee balletjes beslag naast mekaar in het wafelijzer en bak ze tot twee goudbruine wafeltjes.
Gebruik een (prik)vork om de wafels uit het ijzer te halen.
– Leg de gebakken wafels op een rooster zodat ze kunnen afkoelen.
– Bewaar de wafels in een afgesloten koekentrommel
SMAKELIJK
Meer weten over restjes ?
Elke Vlaming verspilt gemiddeld 15 tot 23 kg voedsel per jaar!
Zoe je tips/recepten om dit tegen te gaan?
http://www.vlaco.be/Thuis-Kringlopen
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15. de groene ridders
Hallo, wij zijn Groene Ridders. Dat zijn kinderen van deze school die meewerken aan een
milieuvriendelijke school.
We hebben een groot probleem, namelijk dat er teveel half
opgegeten fruit wordt weggegooid.
We hebben al eens samen gezeten en naar oplossingen
gezocht. Onze oplossingen zijn:
woensdag krijgen we fruit van school en de restjes
kan je mee naar huis nemen
fruit van thuis in een potje of een zakje steken
fruit thuis snijden en zo meenemen

•
•
•

Maar ook wij, de Groene Ridders kunnen enkele dingen
doen:

Foto uit ons compostvat.

elke dag iemand bij de compostvaten zetten (met een beurtrol)
reclame maken om geen fruit weg te gooien
een artikel in de schoolkrant zetten

•
•
•

Wij als groene ridders strijden er voor! Jullie ook?
Groetjes,
de groene ridders

Werkdag MOS
Op zaterdag 5 november plannen we heel wat klusjes op school. Wat staat er onder andere op de
planning:
•

aanplanten van klein fruit (frambozen, kiwibessen,…)

•

maaien van de bloemenweide

•

winterklaar maken van de moestuin

•

…

Iedereen welkom om een handje toe te steken tussen 8.30u. en 12u.
De MOS-werkgroep
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»16. halloween

Donderdagnamiddag 20/10/2016 hebben we met heel het 6de leerjaar pompoenen uitgehold. We
moesten elk een pompoen meebrengen zodat we genoeg pompoenen hadden om uit te hollen. Er
waren ook heel wat pompoenen uit onze moestuin voor wie er geen had.

De meester gaf allereerst uitleg hoe je de pompoenen langs de bovenkant moest uitsnijden en dan
mochten we het zelf proberen. Dat lukte bij iedereen redelijk goed. Daarna gingen we nog een
stapje verder met het vuilste werkje: alles uithollen. We moesten met een ijsschepper of een stevige
lepel het vruchtvlees weghalen. Er zaten veel pitjes in! Bij sommige van de kinderen zaten er ook
veel draden in. Die moesten we er dan uithalen met onze handen. Lekker vies! Op het einde
mochten we dan onze gezichtjes op de pompoenen tekenen. Je mocht kiezen welk gezichtje. Dat was
leuk want er had niemand hetzelfde griezelige gezicht.

Toen alle pompoenen klaar waren moesten we per 5 op de foto met onze pompoen.We hebben ook
nog een groepsfoto genomen met al onze uitgeholde pompoenen. We hebben dan ook nog
krantenpapier in onze pompoen gestoken zodat ze zouden uitdrogen. De kinderen mochten de
pompoen niet meenemen naar huis want we gingen ze houden voor versiering bij de inkom. Dus als
u onze uitgeholde pompoenen wilt komen bekijken moet u naar de inkom komen.
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Groetjes
Steffie en Kaat

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 36

