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»1.woordje van de directeur
Beste (groot)ouders,
Soms moet ik mijn bureau uit… het beantwoorden (en deleten) van mails kan even wachten.
Ik wil af en toe een frisse neus halen en tot het besef komen dat er ook nog kinderen
rondlopen op school, onze meest dierbare en boeiendste levende materie.
De speelplaats is als een vat vol moleculen die heen en weer schieten. Kinderen lopen in alle
richtingen, orde in de chaos. Kleutertjes crossen met de fietsjes behendig tussen de anderen
door… soms tegen een snelheid waarvan je denkt dat een botsing niet te vermijden is. Dat
wordt een (school)ongeval, denk ik dan, met hopelijk alleen maar blikschade. Niet
gepanikeerd… op het nippertje geven ze een snelle ruk aan het stuur om daarna weer
ongestoord verder te rijden. Alle formule 1-coureurs zijn zo begonnen, besluit ik. Leerlingen
van het lager klimmen naar boven en glijden (of springen) naar beneden… zachte landing.
Anderen verstoppen zich tussen de struiken van het speelbos. Af en toe wil je eens niet
gezien worden, dat maakt het spannend als men naar jou op zoek is. In de
‘vogelnestschommel’ wenden ze met vijf tegelijk de zwaartekracht aan om heen en weer te
blijven slingeren… buikkriebelende ervaring… schuin hangen tot op de limiet en er toch niet
uitvallen. Zou de kleine Foucault uit de 19de eeuw – bekend van de naar zijn naam genoemde
slinger - veel geschommeld hebben vooraleer hij met zijn lange slinger de draaiing van de
Aarde kon aantonen? Wetenschap gaat terug tot heel natuurlijke ervaringen. Misschien
verwondert een leerling zich over een dergelijk fenomeen en wil hij later natuurkunde
studeren. Uit verwondering en de wereld willen begrijpen worden wetenschappers geboren.
Maar ik confronteer de jongens en meisjes daar niet mee… laat ze maar slingeren…
Sommigen staan druk te praten, soms eentje met trumpiaanse overtuiging, gesticulerend en
rad van tong. Is daar een advocaatje in de dop zijn gelijk aan het halen?
Plots vraagt Thibault mij om stil te staan. “Voor eventjes, directeur, je weet nog niet
waarom, maar je zult het wel zien, vooral niets zeggen, je koest houden.” Daar nadert Robby
met een opgerekte halsbeschermende blauwe muts voor de ogen en de armen voor zich
uitgestrekt. Geblinddoekt wordt hij door zijn vrienden tot bij mij geleid. Pret alom als hij
even aarzelt… Hij raadt juist! Hilariteit als Robby zijn masker naar beneden trekt.
Sommigen onder u zullen spontaan terugdenken aan de eigen kindertijd waarin spelen echt
een buitenactiviteit was, soms op enige afstand van het ouderlijke huis. Mijn verre
herinneringen gaan terug naar de tijd waarin we in de weiden achter het huis speelden met
de kinderen uit de buurt. We zaten de koeien als grof wild achterna… tot de boer ons in de
mot had en we zelf wegstoven. We zochten onze grenzen op : we maakten er een wedstrijd
van om “om ter dichtst” met een stok in de hand als ‘wapen’ in de buurt van de stier te
komen. Soms was de ‘Oude Gaverbeek’ onze redding, kletsnat dan wel… In november
bouwden we een vlot met tonnen en planken om de ondergelopen meersen te bevaren als
echte piraten… “Niet te ver op het water”, waarschuwde ons moeder, “ge weet waar de
Gaverbeek ligt, niet verder.” En als ze herhaaldelijk riep dat het avondeten klaar was,
hadden we het vaak niet gehoord… We keerden vuil terug en vonden koud eten die avond op
ons bord, maar dat kon niet op tegen het spelplezier dat ons dag en uur deed vergeten. We
groeven diepe putten, verbrandden oud papier (van giftige dioxines had nog niemand
gehoord), we bouwden kampen en gingen elkaar te lijf met zelfgemaakte zwaarden. Alle
natuurelementen leerden we kennen : aarde (en modder), water, vuur en de buitenlucht.
Onze ouders wisten meestal niet wat we uitspookten en waar we zaten. We keerden wel
altijd huiswaarts, niet zozeer van de koude of de regen… maar van de honger. En dat
buitenspel had zo zijn voordelen: we waren zelden ziek. ’t Is goed voor de weerstand, wisten
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we (veel later). De tijden zijn veranderd, maar het avontuurlijke spel zit nog altijd in de
kinderen…
Speeltijd… de kinderen doen er de nodige zuurstof op die hun hersentjes nodig hebben om te
leren. Maar de waarde van het spelen gaat veel verder. Kind & Samenleving benadrukt het
belang van spelen. Door het spel verbinden kinderen zich met de wereld rondom : met andere
kinderen en buiten de school ook met hun buurt. Ze ‘hermaken’ hun wereld en krijgen er
greep op. Ze delen hun spel ook met elkaar, niets is zo leuk als opgaan in het spel en in de
groep. Spelen is een manier om je thuis te voelen in de wereld. Kinderen zijn net als grote
mensen, door en door sociale wezens. Ze verzinnen regels en dwingen die af, ze verdelen
rollen, maken plannen en improviseren, ze houden elkaar in het spel en moeten met elkaar
rekening houden. Het is ook beslissen wie mag meedoen en wie niet. En een spel kan eindigen
in een ruzie. De oplossing ervan vormt een uitdaging. Zo zit het samenleven in elkaar.
Tot besluit hier mijn korte wens voor 2017 :

Ik wens u en uw familie een tedere Kerst en
een gezond en gelukkig Nieuwjaar!
Stefaan Dewaele
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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»2. activiteitenkalender van januari/februari 2017
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»3. personalia
Wij verheugen ons om de geboorte van:


Danté Mestdagh, een broertje voor Latoya (L1A) en Darocha
(K1A) Cannoot, en kleinkind van Marijke D’Haese (refterhulp)
- hartelijke gelukwensen -

Wij rouwen om het heengaan van:
•

Marleen Adams, oma van Arno (L3), Tomas (L1) en Simon
(K2) Meersman
- oprecht medeleven -

MEDEDELINGEN


GEZIEN WORDEN IN HET VERKEER – ACTIE FLUO-FOTO ZICHTBAARHEIDSSPEL
Het dragen van het fluojasje is een groot succes. Proficiat aan alle kinderen om het dagelijks te
dragen in deze donkere periode van het jaar. Dank aan de ouders en de leerkrachten om dat aan te
moedigen. De actie “Helm op Fluo top” met klevertjes op een spaarkaart is een extra stimulans.
De fluo-foto die we van elke klas namen in het ochtendduister op 12 en 19 december, bewijst dat
je echt gezien wordt! Bekijk het resultaat op 23 december aan de inkom.
Op 16 januari houden we in het kader van dat thema een zichtbaarheidsspel in ’t Klokhuis voor de
kinderen van het 3de , 4de en 5de leerjaar (organisatie werkgroep Verkeer).



LEERLINGENENQUETE
Vorig schooljaar beantwoordden de leerlingen van het lager een reeks vragen over de school, de
lessen, de klassen, de leerkrachten en de directie, de speelplaats, … hun mening dus hoe ze het
schoolleven ervaren in tal van aspecten. Ze mochten daarbij de school zelf een score geven. Het
volledige resultaat met de scoreverdeling op alle vragen kunt u raadplegen op de website onder
‘Documenten’. Een globale algemene conclusie luidt : de kinderen komen graag naar school en
vertoeven in een aangename leeromgeving. Elke enquête is een momentopname en geen eindpunt.
Aan ons om blijvend aandacht te hebben voor al die zaken. We gaan op dit elan verder in een
geest van samenwerking en openheid voor de uitdagingen die het onderwijs vandaag en in de
toekomst kenmerken.



BRUGFIGUUR
De brugfiguur Lynn Sobrie staat om de twee weken op donderdagochtend aan de schoolpoort. Zij
is het aanspreekpunt voor ouders die een oplossing zoeken voor vragen op verschillende domeinen
van de maatschappij : zorg, vrije tijd, opvoeding, opvang, huisvesting, onderwijs, financieel, taal,
… Het uiteindelijk doel is de ontplooiingskansen van àlle kinderen te vergroten.
U mag Lynn altijd rechtstreeks bellen voor een gesprek : 0496 58 86 52
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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ACTIE DIKKE DUIM
Vijf keer per schooljaar zetten we enkele leerlingen uit het kleuter en lager extra in de bloemetjes.
De eerste keer op 23 december. Het zijn kinderen die in de voorbije weken op een of andere
manier en in zeer positieve zin ‘opvallen’. Ze verdienen symbolisch een dikke duim, maar dat zal
ook aan hen te zien zijn. Hou de dikkeduimwand in de inkom maar in het oog. Door deze actie
willen we het positieve bij de kinderen bevestigen en versterken. Dit draagt bij tot een goede
groepssfeer. Dit idee groeide in de werkgroep ‘Sfeer en beleving’ waarin de juffen Eline, Trui,
Elke, Lieve en Ingrid onlangs de koppen bij elkaar staken.



KRAANTJESWATER
De school ondertekende het charter van ‘drinKraantjeswater’. Het verslag van de laatste staalname
bevestigt dat alles conform was. We kunnen dus gaan voor water van de kraan. En dat deden we
vroeger al. Er worden geen koolzuurhoudende frisdranken aangeboden. Bij de maaltijden drinken
de kinderen alleen kraantjeswater. Op de speelplaats van het lager zijn er twee tappunten. Op
vrijdag drinken de kinderen kraantjeswater en geen melk, choco of fruitsap.



DOORLICHTING
Scholen worden door de onderwijsinspectie doorgelicht in het kader van de kwaliteitscontrole. De
laatste doorlichting dateert al van november 2006 onder oud-directeur Jan Meersman. Onze school
komt op 30 januari (vooronderzoek) en in de week van 6 februari aan de beurt. Voor de kinderen
gaat het schoolleven gewoon verder. Voor directie en personeel zal dat een zekere spanning met
zich meebrengen. We bekijken dit echter op een constructieve manier. Onze school ‘ademt’
onderwijs en leren. Die ‘missie’ trachten we dagelijks in de praktijk te brengen en een
schooldoorlichting heeft daarin zijn plaats.
De doorlichting wijzigt lichtjes de schoolkalender. De halfjaarlijkse toetsenperiode
verandert niet : ze start op maandag 23 januari en loopt tot uiterlijk vrijdag 3 februari. De
oudercontacten (rapportbespreking) worden met één week uitgesteld en gepland in de week
van 13 februari. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

EEN WOORD VAN DANK AAN








De mama’s Tine, Sophie, Sylvie Desmet en Anouk voor hun hulp bij de sinterklaasmaaltijd op 2
december.
Juf Ann en juf Joke die tijdig belden naar Sinterklaas en zijn zwarte pieten om onze school een
bezoekje te brengen.
Mr. Gert voor het nemen van de fluo-foto’s en Anouk (werkgroep Verkeer) voor het afdrukken
ervan.
De mama’s Sylvie Dejonghe, Anouk, Florine en Saskia Caes (leden van de ouderraad) die ervoor
zorgden dat de kinderen op 12 december tijdens de voormiddagspeeltijd een kop dampende
tomatensoep met balletjes kregen. 30 liter soep was in een mum van tijd op.
Deze actie hoort bij de initiatieven van het kinderproject van de ouderraad.
De medewerkers aan de ‘Slag om de Treffer’ op woensdagnamiddag 23 november voor de
begeleiding van 6 ploegen : Marylène, Cindy, Sylvie Dejonghe, Patricia , Saskia Cappon, Bieke,
Evelyn H., Robin C., Chantal, Eveline V. , juf Sofie V. en mr. Brecht.
de Sinjado’s van onze school die een prachtig Gospelconcert ten beste gaven op 17 december in
de kerk van Beveren-Leie, in samenzang met andere koren uit Deerlijk : Ayline, Parise, Thijs,
Hanne, Hanne, Anouk, Esther, Sarah, Constance, Linde, onder de muzikale begeleiding van Christ
Baert, Carine Viaene en Hilde Vandevoorde. Proficiat, een topprestatie!
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»4.Bibliotheekbezoek in Waregem
In de tweede kleuterklas leerden de kleuters over allerlei boeken. Daarom gingen we op een
donderdagnamiddag naar de nieuwe bibliotheek te Waregem.
Eerst moesten de kleuters via een appelboom raden wat je wel en niet mag doen met boeken.
Daarna moesten ze herfstblaadjes volgen en zo ontdekten we vele leuke hoekjes van de bib.
In de uitleenhoek van de muziek moesten de kleuters raden of ze van bepaalde geluiden blij, bang, boos
of verdrietig werden. Ook ontdekten de kleuters dat je van elk onderwerp wel een boek kan vinden.
In de leuke vertelhoek kregen ze dan nog een prachtig dierenverhaal.
Het was een leuke leerrijke uitstap; kijk maar naar de sfeerbeelden.
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»5. Waterraketten bouwen in het zesde leerjaar
In klas kregen we de opdracht om in groep een waterraket te maken. De bedoeling was om de waterraket
zo lang mogelijk in de lucht te laten met behulp van een parachute. Er kwam heel wat voorbereiding bij
kijken. Zo moesten we schetsen maken van de raket en van de parachute. Ook kregen we de kans om
onze ontwerpen in het echt te testen. Op die manier konden we aanpassingen en verbeteringen
aanbrengen om tot een definitief resultaat te komen. Tijdens de werkmomenten mochten we ook foto’s
nemen om die dan te verwerken in onze presentatie. In de klas moesten we onze presentatie dan
voorstellen aan de jury: meester Gert en Brecht.

Op 17/11/2016 zijn we dan met de bus naar de hogeschool Vives in Kortrijk geweest.
Daar hebben we meegedaan aan een wedstrijd voor waterraketten. Toen we aankwamen moesten we ons
gerief op een tafel zetten en daar stonden nummers op. Dat was de volgorde om de raket te lanceren.
Onze school heeft de prijs van de creatiefste raket gewonnen. Die groep bestond uit Rien, Cato, Viktor en
Miguel (hij was jammer genoeg ziek de dag van de wedstrijd). De raket die het hoogst ging mocht naar de
finale in Nederland gaan maar de finale is op 1 juni en dan zijn we op bosklassen.
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»6.Braakballenonderzoek vijfde en tweede leerjaar

Nina:
Wij hebben met de klassen van het vijfde en tweede leerjaar een onderzoek gedaan op braakballen.
Sommige kinderen vonden dat vies, anderen gaaf (zoals ik). Uilen eten meestal: muizen, insecten, kikkers
enz. In braakballen zitten botten, haren en andere dingen die de uilen niet kunnen verteren.

Mèrten:
Het was heel erg tof. We hebben zelf braakballen opengemaakt. Alle kinderen van het tweede leerjaar

hebben goed meegewerkt. We stonden eigenlijk versteld van hoeveel beentjes en tandjes er in zo’n kleine
braakbal zaten. Van juf Sofie kregen we ook een hele interessante uitleg over braakballen. Samen met
mijn leesmakker hebben we ook een tekstje gekregen over uilen. Daarin lazen we wat uilen eten en hoe ze
eruit zien. Het was een super namiddag!Met dank aan juffen Sofie, Elke en Ingrid.
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Jean-Jean:
We hebben samen met onze leesmakker uit het tweede leerjaar een braakbal van een uil ontleed. Er zaten
nagels van muizen in en botjes waarvan we niet wisten van welk dier het was. Daarna gingen we lezen
met onze leesmakker en om 15:00u mochten we naar huis (spijtig).

Timmy:
We moesten samen met onze leesmakker braakballen van uilen onderzoeken. Braakballen zijn de
overschot van het eten van de uil zoals botjes, pluimen, vacht enz. Wij vonden zelfs tanden. Het stonk wel
zeer hard.
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Nils:
We mochten samen met onze leesmakkers de braakballen van een uil openmaken. Daarin vonden we
botten en haren van muizen, jonge reeën en insecten terug. We hadden daar tandenstokers voor. Onze
vondst hebben we op een zwart blad geplakt.

Shandro:

We hebben een braakbal van een uil geopend en vonden botten van muizen, kikkers en vissen. Misschien
ook wel van vogels. We vonden ook tanden en ruggengraten. Ik deed dat met helpers van het tweede
leerjaar. Gelukkig, want anders vond ik dit allemaal niet. We deden dit om te ontdekken wat er allemaal
in een braakbal van een uil terug te vinden is.
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»7. Zwerfvuil ophalen in de buurt van school – eerste leerjaar
De kinderen hadden een volle zak vuilnis !
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»8. Studiereis 6de leerjaar naar Brussel op 7 november 2016
We werden na de herfstvakantie verwacht aan het station van Harelbeke om 7u40. Onze trein vertrok om
7.47u. naar Brussel-Zuid. Anouk was niet op tijd en moest dus naar Brussel gevoerd worden door haar
lieve opa Jacques. Toen we aankwamen in Brussel-Zuid, stapten we over op de metro naar de Heizel. Het
was 10 uur en we gingen te voet naar het Planetarium. Onderweg zagen we allerlei bekende dingen zoals:
het Atomium, het Koning Boudewijnstadion en Océade. Aan het Planetarium zagen we Anouk en haar
opa.

Het Planetarium
Eerst mochten we een tussendoortje eten. Even later namen we plaats in een koepelvormige zaal waar ze
licht projecteerden op een wand. Eerst maakte de lesgever enkele afspraken. Hij toonde dan toeristische
plekken in Brussel.
We hebben heel veel bijgeleerd. Zoals dit:
•
De zon is 150 miljoen kilometer van ons verwijderd.
•
De maan heet niet maan, maar Selena.
•
De poolster draait nooit mee met de andere sterren.
•
Een rode ster kan elk moment ontploffen.
•
De Aarde is in 2 delen verdeeld: het noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond. In het
noordelijk halfrond ligt de kreeftskeerkring, in het zuidelijk halfrond de steenbokskeerkring.
•
In de zomer staat de zon 63° hoog, in de herfst en in de lente 40°, in de winter 17°.
•
De Aarde draait in een ellips rond de zon.
•
6 maanden is er op de zuidpool nooit licht en dan is er 6 maanden op de noordpool wel licht en is
het er dus nooit donker. En omgekeerd ook.
•
1 lichtseconde is 300 000 km, 1 lichtjaar is 9 460 730 472 580 800 km.
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Nadat we veel nieuwe en interessante dingen hadden geleerd, gingen we naar de ondergrondse trein. Eerst
naar de halte Beekkant en dan stapten we over naar het Centraal Station. Om 13u. kwamen we na een
korte wandeling aan in het Stripmuseum.

Het Stripmuseum
Toen we aankwamen in het Stripmuseum werden we in 2 groepen verdeeld. Wij gingen naar het Marc
Sleen-museum. Daar kregen we te horen dat op 6 november Marc Sleen overleden was, dat was wel even
schrikken. Hij zou in december 94 jaar worden.
Hij tekende cartoons en karikaturen voor de krant. Maar dat was niet alles, hij tekende ook gewone strips
bv. Nero. Nero was een bekend personage maar in het begin kreeg Nero niet de hoofdrol maar dat was
detective Van Zwam. Daarna kreeg Nero de hoofdrol en daarover was er veel discussie.
Er waren nog vele andere personages bv. : meneer en madam Pijp, Cloclo, Adhemar, Petoetje en Petatje,
Jan Spier, detective Van Zwam...
Door het overlijden van Marc Sleen kwamen er veel radiojournalisten naar het Stripmuseum om sommige
leerlingen te interviewen. We werden geïnterviewd door BRUZZZ en ook door RADIO 2 WESTVLAANDEREN EN VLAAMS-BRABANT.
In het eigenlijke Stripmuseum staan heel wat stripfiguren in het groot: een Smurf, Lucky Luke met zijn
paard, Bobbie en Billie en Kuifje. Het bezoek aan het Stripmuseum heeft ons veel bijgeleerd. We deden
ook leuke spelletjes. We moesten geluiden nabootsen en die geluiden kwamen veel voor in strips. Dan
was het de bedoeling dat de anderen raadden wat hij of zij aan het nabootsen waren. De uitstap was
geslaagd!

Na het leren en ontspannen in het stripmuseum kwam de stadsgids aan om 15.30u. Met gids Yves of gids
Kaat maakten we een wandeling door de stad Brussel.

De stadswandeling (groep 1)
Onze gids was Kaat.
We zijn begonnen in de Zandstraat, de straat van het Stripmuseum. Die straat is speciaal omdat men er
ieder jaar een meiboom plant. Die beuk wordt zorgvuldig uitgekozen in het Zoniënwoud. Die meiboom
moet gepland worden op 9 augustus voor 17u., anders moeten de Leuvenaars hem planten.
Daarna gingen we naar een chique hotel waar vroeger een muur stond tot er een vrachtwagen tegen reed.
Ze hebben hem opnieuw gebouwd in het hotel maar het was een valse. Ze wilden geen echte meer in hun
hotel. De enige echte muur staat in de parking ernaast!
We hebben ook Manneke en Jeanneke Pis bezocht. De kinderen die Manneke Pis nog niet gezien hebben
dachten dat hij in het echt groter was.
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WIST JE DAT…
Jeanneke Pis geen legende heeft en Manneke Pis meer dan 10. Daarom is zij minder belangrijk!
Manneke Pis meer dan 700 kostuums heeft en Janneke Pis 0!
een meiboom een feestboom is !

De stadswandeling (groep 2)
We begonnen de stadswandeling om 15.30u. Onze gids Yves gaf ons een leerrijke rondleiding. Onze
stadswandeling begon bij de Nationale Bank van België. Sinds de invoering van de euro is de Nationale
Bank van België, afgekort de NBB, een van de deelnemers aan het Eurosysteem, waarvan de Europese
Centrale Bank met de zetel in Frankfurt het centrum is. Het tweede monument dat we zagen, was de
kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. Onder de kathedraal liggen hele oude stenen, ouder dan de
stenen waarmee de kathedraal gebouwd is. Als je binnen wilt om de oude stenen te bewonderen dan moet
je er wel voor betalen. Hieronder nog een paar wist-je-datjes!
Wist je dat…
•
de kathedraal gebouwd is in 1450 ?
•
de kathedraal met kalksteen is gebouwd?
•
de kathedraal bijna ingestort is? Dat was in het jaar 1997!
•
de kathedraal op zand gebouwd is ?
•
de kathedraal geopend is in het jaar 1519 ?
•
Brussel 1100 jaar oud is?
Zo liepen we verder naar het oudste winkelcentrum van Brussel (gebouwd in 1842). Ook hierover een
paar wist-je-datjes.
Wist je dat…
•
chocoladebonen uit Afrika komen ?
•
de prijzen in de winkels héél duur zijn?
We hebben tot slot ook Manneke Pis mogen bewonderen in zijn studentenuniformpje/
helikopteruniformpje.
Na de ‘natte’ wandeling namen we de trein om 18.20u. naar het station van Harelbeke. We kwamen aan
om 19.36u. Daar stonden onze ouders op ons te wachten. Op weg naar huis hadden we nog veel te
vertellen.
Met speciale dank aan onze gids, meester Gert, meester Brecht, juf Elke, juf Ingrid,
Radio 2 en aan de schoonpapa van meester Gert. Daarvoor duizendmaal dank!
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»9. Sinterklaasbezoek op vrijdag 2 december
Het Sinterklaasbezoek
Vrijdag 2 december kwam de Sint naar onze school! Het vijfde en het zesde leerjaar mochten de kleinste
kleutertjes begeleiden naar de speelplaats. Toen we er waren, kwamen de pieten. Maar de Sint was er niet.
De pieten zeiden dat de Sint op school bleef slapen om op tijd te zijn. Dus de pieten hebben 3 kindjes
meegenomen om de Sint wakker te maken. Toen ze buiten kwamen hebben de pieten zijn kleren helpen
aandoen. Er werd toen veel gelachen!
Toen we terug naar binnen moesten, is de Sint naar elke klas gegaan en heeft cadeautjes uitgedeeld. Het
zesde heeft elfjes geschreven (korte gedichten van 11 woorden) en wie wou heeft die voorgelezen aan de
Sint. In de middag hebben we klaaskoeken gegeten en (warme) chocomelk gedronken. Het was super
lekker!
Anouk en Jasper
Koekjespiet
eet koekjes
maakt veel lekkers
heel veel lekker snoep
lekker

Sinterklaas
rode mantel
lang wit haar
kinderen zijn braaf geweest
zwartepiet
Maxim

Timo

SINTERKLAAS
AARDIGE MAN
HEEL VEEL CADEAUS
WAT EEN LEUKE TIJD
DANKJE

SINT
VEEL SNOEP
EN LEUK SPEELGOED
DOOR DE LIEVE PIETEN
JOEPIE!
Cédric

SINT
ZWARTE PIET
OVER DE DAKEN
ZIEN DOOR DE RAMEN
CADEAUTJES!
Alexander

Arne
Sinterklaas
toffe man
met zijn paard
en zijn lange baard
welkom!

wachten
op cadeautjes
misschien vanavond al
ik ben heel benieuwd
spannend
Cato

Rien

Sint
en paard
lopen op daken
komen veel cadeautjes brengen
lief
Anouk

SINT
IK WACHT
LANG OP JOU.
KOM JE NU AL?
SPANNEND

SINT
HEILIGE MAN
HIJ IS GELIEFD
GEEFT IEDER KIND PAKJES
NACHT
Luka

Piet
in huis
met de Sint
je hoort hen fluisteren
Stttt....
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SINT
OP DAKEN
ZONDER EEN PIET!
HOE KAN DAT NU?
ONBEGRIJPELIJK!

SINT
MET PIET
EN EEN PAARD
ZE ZIJN ZO LIEF
LEUK
Kjento

paard
mooi wit
over de daken
recht in de wind
vrijheid

Bruin
een pepernoot
eet ik op.
lekker kruidig, hard, krokant!
Smakelijk !
Kaat
Steffie

Sinterklaas
toffe cadeautjes
een lange baard
en een mooi paard
WELKOM!

Wie
wordt jarig
komt van Spanje
geeft veel cadeautjes weg
Sinterklaas
Sita

BOOT
VOL PAKJES
VOOR DE KINDEREN
DIE HEEL LIEF ZIJN
CADEAUTJES!

Kookpiet
maakt eten
in zijn werkplaats
veel picknicken en marsepein
smullen
Viktor
Emiel
stoomboot
groot schip
Sinterklaas en zwarte piet
onderweg
Daniel
SINTERKLAAS
IS DAAR
MET DE BOOT
EN DE ZWARTE PIET
EINDELIJK!
Jasper

Laura

CADEAUTJES
VAN SINTERKLAAS
EN LEUKE PIETEN
MET HET WITTE PAARD
FEEST
Yana
Justine

Snoep
Pepernoot hier
Speciale lekkere Nick-Nackjes daar
De Sint is klaar
Geweldig

SINTERKLAAS
DOOR SCHOORSTEEN
GEEFT VEEL SNOEP
IK IN MIJN BED
Sarah SPANNEND

Daan

Sinterklaas
heel leuk
wanneer komt hij?
hopelijk komt hij vannacht
cadeautjes

Sint
lieve man
te lang wachten
Zwarte Piet heel grappig
eindelijk
Janie

Sint-avond
schoentje zetten
mooie tekening erin
en hop, naar bed!
spannend…

Sint-Niklaas
bijna pakjesavond
heel veel cadeaus
kinderen zijn braaf geweest
EINDELIJK
Felix
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10.Verslag leerlingenraad

Leerlingenraad 2
12/12/2016
Aanwezig:
L3

Péronne Verschuere
Lennert Verhulst

L4

Tiziano Van Ruymbeke
Arne Roobroeck

L5

Elena Comeyne
Mirte-Marit De Waegenaere

L6A

Felix Debaere

L6B

Rien Messiaen

Welkom + goedkeuring vorig verslag
Iedereen gaat akkoord met het vorig verslag.
Een aantal kinderen bespraken samen met de klasgenoten wat je moet doen als jij gepest wordt, of als je
iemand ziet gepest worden.
Kinderproject
Bij de tweede samenkomst van de leerlingenraad besloten we het te hebben over het initiatief van de
ouderraad. Vorig jaar had de ouderraad een zeer leuk idee: het kinderproject. Dat was een project waarop
alle kinderen van de hele school hun ideeën op papier mochten schrijven. Een van die ideeën was: warme
soep tijdens de koude speeltijden.
Ondertussen maakte de ouderraad die droom waar! Op maandag 12 december konden we tijdens de
speeltijd van 10 uur met z’n allen genieten van zelfgemaakte tomatensoep! De kinderen vonden de soep
echt lekker, vooral die heerlijke balletjes vielen in de smaak.
Helm op fluo top!
Onze directeur stelde voor om eens iets speciaals te doen met onze fluojasjes om de actie ‘helm op fluo
top!’ in de kijker te zetten: de fluo-foto. Dat hield in dat iedereen van de school zijn/haar fluohesje moest
aandoen om naar school te komen. ‘s Morgens om 8.15u. (het was toen nog donker) reed de auto van de
mama van Eli (L1B) de speelplaats op. Daarna moesten de leerlingen klas per klas in de zitarena gaan
zitten of staan. Vervolgens schenen de koplampen van de auto (op de speelplaats) op de hesjes van de
kinderen, wat een heel mooi effect had.
Hoe los ik een ruzie op?
Tijdens de volgende vergadering zullen we het stappenplan dat op de speelplaats uithangt aanpassen. Wij
zullen zelf figureren en meester Brecht en juf Joke zullen de foto’s nemen. Benieuwd hoe dit er zal
uitzien, maar daarover later meer!
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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Opmerkingen/aanvullingen/vragen
 Breng altijd je map van de leerlingenraad mee naar de vergaderingen!
 Lawaai in de klas (leerlingenenquête): hoe groter de klas is, hoe meer lawaai er is, vooral als de
juf/meester niet in de klas is… → spreek samen met je juf/meester de gepaste ‘straf’ af (taak voor
thuis,...) / het voorstel van 1 leerling voor de klas te zetten wordt unaniem afgewezen!
 Rien: kunnen we op het einde van het schooljaar al eens les krijgen van onze nieuwe juf/meester?
→ meester Brecht en juf Joke zijn enthousiast en bekijken de mogelijkheden, wordt nog verder
besproken/georganiseerd tijdens de volgende vergadering
→ Wat met de leerlingen van het zesde leerjaar?
Zij kunnen hulpjuf of hulpmeester zijn voor de
nieuwe klas…
Groeten van uw verslaggevers,

Rien

en

Felix

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 20

»11. derde kleuters op bezoek bij het paard van sinterklaas
Dit jaar bezochten de derde kleuters het paard van sinterklaas .
Maar voor het zover was leerden we eerst hoe we een pony moesten poetsen.
En dat was super leuk ! En blinken dat die pony's deden .
Daarna mochten we eventjes op een pony zitten. Dit was natuurlijk de max!
Maar het belangrijkste was de ontmoeting met “ slecht weer vandaag” . Wat
had hij geluk want alle kapoenen hadden lekkere worteltjes voor hem
meegebracht . We beleefden een onvergetelijke voormiddag en graag willen
we jullie laten meegenieten van enkele sfeerbeelden …
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»12. Warre Theys wint een prijs !
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»13. Verslag ouderraad 8 december 2016
Ouderraad Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

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

VERSLAG VERGADERING VAN DE OUDERRAAD OP
Donderdag 8 december 2016 in de STEDELIJKE BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE
Aanwezige leden
Anckaert Cindy
Beernaert Anouk
Caes Saskia
Cappon Saskia
Casier Koen
Daussin Marylene
Debeuf Sophie
Aanwezige leerkrachten / directie
Dewaele Stefaan
Ann Vercruysse
Verontschuldigd
Claeys Sharon
Crabbe Bieke
Afwezig
Cooremans Rony

Dejonghe Sylvie
Devos Chris
Glorieux Davinia
Goderis Joke
Lepercq Koen
Meersman Hans
Pappijn Ward
Joke Cannie

Desmet Sylvie
Stragier Florine
Dupont Tine

Verwelkoming
We verwelkomen iedereen op de 2e ouderraad van het schooljaar + goedkeuring vorig verslag

evaluaties voorbije activiteiten
Dag van de leerkracht 5/10
De leerkrachten kregen een EHBO-kit (= eerste hulp bij onderwijs) met daarin allerlei kleine ludieke attenties

Milieuwerkvoormiddag 5/11
Het was een productieve werkvoormiddag met oa het hakselen van het snoeihout, maaien vd bloemenweide, planten van fruitboompjes,
ledigen van de compostvaten, ...

Vrijdag fruitdag 7/11
Kinderen krijgen op vrijdag voortaan geen drankje meer (wel kraantjeswater ter beschikking) en brengen zelf van thuis een stuk fruit mee ipv
een koek. Het lijkt een goede actie. De directeur geeft ook mee dat er een meting van het kraantjeswater werd uitgevoerd en OK werd
bevonden.

Helm op – fluo top 7/11
Start van de actie met zelfcontrole en beloning van de kinderen. Eerste indruk is zeker positief, de kinderen doen zelf moeite om hun fluojas
te dragen. 30 stickers geven recht op een ticket voor het Serpentarium, 60 stickers voor de Zoo of Planckendael, telkens mits begeleiding van
een betalende volwassene.

Slag om de treffer 23/11
Een goed uur, kleinere groep dan vorig jaar (49 inschrijvingen) maar zo hoefden de kinderen niet lang te wachten. Jammer dat vrij zwemmen
niet mag. De bedenking wordt gemaakt of er nog meer reclame kan worden gemaakt.
Ook is de vraag hoeveel mailadressen er ingeschreven zijn om de sport-mails te ontvangen.
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Sinterklaas 12/12
De sint had zich overslapen en zat dus nog in bed. De pieten hebben de Sint aangekleed zodat het feest kon beginnen.
Bedankt aan Juf Ann en juf Joke voor de voorbereiding. Ook dank aan Sophie Debeuf, Sylvie, Anouk en Tine die hielpen bij het bedelen
van de klaaskoeken. Met 4 is zeker meer dan genoeg.

Toekomstige activiteiten :
Fluo foto 12/12
Alle kinderen van het lager kleden zich in zoveel mogelijk fluo-attributen en worden zo gefotografeerd. De foto’s worden dan in A3
afgeprint en uitgehangen om zo aan te tonen hoe zichtbaar je bent mét en zonder fluojas.
Per klas wordt een foto gemaakt. Op 12/12 zal dit enkel voor het lager doorgaan. Op 19/12 zijn de kleuters aan de beurt

Koffiestop 23/12
Net zoals vorig jaar kunnen ouders op 23/12 even voor 15u genieten van een kopje koffie of chocomelk. Ze kunnen tegelijk kennis maken
met de brugfiguur, Lien Sobrie.

Zichtbaarheidsspel 16/1
Het Klokhuis en het zichtbaarheidsspel werden gereserveerd. Koen en Saskia kunnen klaarzetten. Anouk en Florine zullen het spel leiden op
de dag zelf. Aangezien het 4e vorig jaar niet aan de beurt kwam, gaat dit door voor 3e, 4e en 5e leerjaar. Danshappening 25/01
Dit gaat door in Beveren-Leie. 1e groep bestaat uit het 1e en 2e leerjaar. 2e groep = 3e tem 6e leerjaar

Kaas- en wijnavond 11/2
De affiches hangen uit, de uitnodigingen werden meegegeven met de kinderen.
De werklijst gaat rond in de ouderraad. Er werd tevens op de uitnodigingen een oproep gedaan voor hulp aan alle ouders en sympathisanten.
Er wordt ook een oproep gedaan om taart te bakken. Graag vooraf doorgeven wie welke taart zal voorzien.
Dit jaar kunnen ook de kinderen kiezen voor kaas of charcuterie of een hotdog.

Mini handbal 15/2
Dit gaat door in Desselgem en is bestemd voor de 3e graad.
Op 29/3 is er trefbal voor de 2e graad in Desselgem. Er wordt gevraagd of meester Martin nog even de spelregels kan uitleggen aan de
kinderen.

Grootouderfeest/kleuterapotheose 23+24/02
Thema dit jaar is “Goudlokje en de 3 beren”.
Het grootouderfeest op 23/2 gaat door in de voormiddag. De aanwezigen wordt een aperitief aangeboden.
De ouders zijn welkom op 24/2 in de namiddag. Zoals altijd wordt een drankje aangeboden. Evelyn Van Henis, Kelly, Anouk en evt. Ward
en Koen L kunnen hierbij aanwezig zijn om te helpen.
In het lager vieren ze diezelfde namiddag carnaval.

Varia
Werkgroep kinderproject
Saskia Caes heeft de werkgroep vervoegd.
Er zijn nog heel wat ideeën van de kinderen van vorig jaar die we evt kunnen uitvoeren. Een eerste wens die al snel kan vervuld worden is
eens warme soep tijdens de speeltijd. Sylvie Dejonghe kent “een boerinneke” dat lekkere verse tomatensoep met balletjes maakt. Sylvie
zorgt voor de bestelling en levering van de soep. Ward kan voor een gasbekken zorgen. De soep wordt op maandag 12/12 uitgedeeld in het
lager. Gezien kleuters het vaak ’s middags al moeilijk hebben hun soep uit te drinken zullen we ons tot het lager beperken.
Met dank aan Anouk, Florine en Saskia Caes voor het uitdelen van de soep.
Andere toekomstige ideeën zijn vb. poppenkast of buikspreker voor de kleuters, een avonturendag voor het lager.
Gezien het succes is een party zoals vorig jaar zeker voor herhaling vatbaar, wel te combineren met het vrij podium gezien sommige
leerlingen dit gemist hebben vorig jaar. Ook de werkgroep milieu kijkt wat er qua speelbos kan voorzien worden bij de kleuters. Er kan vb
gebruik gemaakt worden van autobanden, boomstammen,… Dit moet wel bekeken worden ikv de veiligheid.

Budget per klas
De aanwezige kleuterjuffen vragen of de ouderraad bereid is een budget per klas toe te kennen dat de leerkrachten vrij kunnen spenderen.
Vaak kopen zij met eigen middelen zaken voor in de klas. In andere scholen is dit vb. 5€/kind.
De ouderraad staat hier zeker positief tegenover.

Gezamenlijke aankoop speeltuin kleuter
Momenteel is er geen speeltoestel meer op de kleuterspeelplaats. Vernieuwing is dus dringend nodig. De school krijgt een budget van
7500€. De kostprijs van een gekeurd en degelijk speeltoestel loopt echter snel op tot 10.000€ en meer. Daarom vraagt de directeur of ook de
ouderraad bereid is een deel te betalen. Na rondvraag bij de aanwezige leden wordt toegestemd om een bedrag van 3500€ toe te kennen.
De toekenning van dit bedrag zorgt er echter voor dat we het kinderproject en het budget per klas even moeten herbekijken om te zien wat
wel en niet haalbaar is.
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Leerlingen-enquête
De leerlingen van het lager vulden een enquête met vragen ivm de vakken, de klas, de leerkrachten/directeur, de school, enz.. De enquête zal
worden besproken met de leerlingenraad. Er zal ook een evaluatie gebeuren en worden bekeken of er werkpunten zijn.

Schoolfeest
gaat door op 6/5, werkgroep bestaat uit juf Winnie, juf Fien, juf Angelique en juf Eline.

Herstel van de schuilhut
Tijdens de koude en regendagen wordt er wel eens geklaagd over de staat waarin de schuilhut aan de poort van het lager zich bevindt. De
directeur laat weten dat de schuilhut moet worden verplaatst door de nieuwbouwwerken. Uitvoering zal gebeuren door de technische dienst
van Stad Waregem.
De oude fietsenstalling is niet meer in gebruik. Nu stallen de kinderen hun fiets naast de kippenren. Er wordt later een nieuwe fietsenstalling
voorzien naast de chalet nabij de takkenwal, dus binnen het schooldomein.

Infoavond leren leren
Kostprijs is 250€ Die infoavond is voorzien voor de kinderen van het 5 e en 6e leerjaar samen met hun ouders.

6e leerjaar / kleuters
De kleuterjuffen laten weten dat de kinderen van het 6 e leerjaar 1x per maand gezelschapsspelletjes komen spelen met de kleuters. De 6des
moeten dit daarna evalueren. De kleuters vinden dit heel leuk en de 6des leren hoe uitleg te geven.

Volgende ouderraad :
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»bijlage:
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