In dit nummer:
»1. woordje van de directeur..................................................................................................
»2. activiteitenkalender van maand 2006...............................................................................
»3. personalia..........................................................................................................................
»4. kinderboerderij Van Clé....................................................................................................
»5. scores OVSG....................................................................................................................
»6. verslag vergadering van de ouderraad..............................................................................
»7. verfraaiing kleuter speelzones..........................................................................................
»8. vierde leerjaar: studiereis naar Brugge.............................................................................
»9. fietstocht WOII.................................................................................................................

Koning Albertstraat 41
8791 Beveren-Leie
tel.: 056 71 39 50
fax: 056 72 82 35

e-mail: info@beveren-leie.be
website: http://www.beveren-leie.be
instellingsnummer: 019703

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 1

»1. woordje van de directeur
Beste ouders,
We zeggen het elk jaar: “Een schooljaar vliegt voorbij”. Daar is de zomer al. We leven met het gevoel
alsof het gisteren nog Nieuwjaar was. Dat kan alleen maar betekenen dat we intens bezig zijn geweest.
De kinderen hebben weer een fantastische tijd beleefd in hun kleuterjaar of leerjaar. Wat de kinderen aan
leerindrukken opdoen, zit gevangen in geest, hart en lichaam en vormt hen beetje bij beetje tot unieke en
talentvolle jonge mensen. Met een tikkeltje heimwee zullen straks 30 jongens en meisjes van het zesde
leerjaar de schoolpoort achter zich dichttrekken. We moeten hen loslaten, maar met de hoop en het
vertrouwen dat ze hun weg zullen vinden in het secundair onderwijs en een traject zullen volgen dat bij
hun mogelijkheden en interesses aansluit. Voor elk kind is er een zinvolle toekomst weggelegd!
Zelf kijken we als school tevreden in de achteruitkijkspiegel : een geslaagde doorlichting, een aangenaam
‘fout’ schoolfeest dankzij de muzikale fratsen van “Ze Quaffeurz” onder een ideale temperatuur van 20
graden én met de zon als bondgenoot. De ouderraad was in vele werkgroepen bijzonder actief en we
besluiten straks de goede samenwerking met een avondlijk KUBB-spelletje.
De grasveldjes naast de sportzaal en aan de straatzijde werden omgetoverd tot een speelzone voor o.a.
loop- en springspelletjes, over boomstammen en autobanden, door grote tractorbanden, … Een dikke
merci aan juf Ann voor het denkwerk, de planning en de organisatie van de werkdag waarop leerkrachten
en ouders de handen uit de mouwen staken. Een realisatie waarop we terecht fier mogen zijn. Ook een
pluim aan de werkgroep milieu (juf Sofie, mr. Gert en ouders) én de lagere klassen voor de inrichting van
de moestuin, een jaarlijks weerkerend project.
Voor één leerkracht zal 30 juni een heel speciale dag worden. Wellicht zal een mengeling van gevoelens
door haar heen gaan : onze juf van het vijfde leerjaar, Ingrid Roobroeck, sluit haar schoolcarrière van 40
jaar af en zet definitief de stap naar ‘de grote vakantie die nooit lijkt op te houden’, ook wel ‘rustpensioen’
genoemd. Juf Ingrid begon in de gemeenteschool van Beveren-Leie in 1978. Ze doorliep haast alle
leerjaren en was een tijdje zorgleerkracht (toen nog ‘taakleerkracht’). Ze was deskundig en bijzonder
toegewijd, had veel geduld en stond met moederlijke zorg tussen haar leerlingen. Ze begreep de
‘binnenkant’ van elk kind en kon met elk ‘karaktertje’ overweg. Straffen was niet aan haar besteed. Ze
luisterde, liet kinderen op verhaal komen en zette hen op het spoor van leren en leven in een geest van
verbondenheid en verantwoordelijkheid. Als we juf Ingrid een rapport moeten geven, dan prijkt er in
sierlijke letters : “Geslaagd met de grootste onderscheiding, cum laude!”
Tip: Schrijf juf Ingrid eens een dankkaartje, hiervoor kun je in de centrale hal van de school
terecht!
Tot slot wensen we alle leerlingen een succesvolle toetsenperiode toe, met voldoende rust en slaap.
En aan u allen, beste ouders, dank voor de fijne samenwerking en het vertrouwen. Geniet met uw lieve
kinderen ten volle van een welverdiende congé!
De beste vakantie is die waarbij je kan thuiskomen bij jezelf zonder ver weg te moeten.
Stefaan Dewaele
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»2. Mededelingen

MEDEDELINGEN


FACTUREN
In de week van 12 juni ontvangt u de factuur van mei, in de laatste week van juni die van de juni.
Met aandrang vragen we een stipte betaling, ook van de achterstallige facturen. We moeten
immers alle betalingen aan de leveranciers kunnen uitvoeren en het schooljaar financieel correct
afsluiten.
Dank voor uw medewerking!



De leerlingen van het zesde leerjaar nemen in de week van 19 mei deel aan de schriftelijke
OVSG-toets basisonderwijs (op school gedurende 3 voormiddagen – niet meer in ’t Klokhuis
met de andere stedelijke scholen omwille van het te grote aantal leerlingen, ongeveer 180). De
praktische proeven zijn al achter de rug (muzische vorming, ICT, techniek, spreken en luisteren
Nederlands, mondelinge interactie en spreken Frans, LO en de fietsproef).
De OVSG-toets is een externe toets, d.w.z. niet door de eigen leerkrachten opgesteld, maar door
een werkgroep buiten de school, nl. de pedagogische begeleiding van OVSG (Onderwijskoepel
van Steden en Gemeenten). Wat betekenen deze toetsen voor het basisonderwijs van de officiële
scholen die eraan deelnemen ?
o Het is een kwaliteitsvol instrument dat valide en betrouwbaar is voor het evalueren van de
eindtermen en de leerplandoelen (dit werd wetenschappelijk onderzocht door de KU
Leuven). Ze toetst alle leergebieden en domeinen van de basisschool.
o De OVSG-toets geeft de scholen zicht op hoe ze met hun leerlingen de eindtermen en
leerplandoelen bereiken. Uit de resultaten reflecteert de school op het hele
onderwijsleerproces (niet beperkt tot het zesde leerjaar) en doet ze aan interne
kwaliteitszorg. De resultaten nemen we op in het output- en leerlingendossier. Als
voorbeeld geven we in een grafiek de scores mee van de laatste 6 jaar voor
wereldoriëntatie (globaal en per onderdeel) in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde en
de groep Gelijke OnderwijsKansen (GOK) waartoe onze school door haar
leerlingensamenstelling behoort. (Zie verder in de schoolkrant). Dat de lijngrafiek van
onze school vrijwel altijd boven de referentiewaarden van Vlaanderen en de GOK-groep
uitsteekt, zegt genoeg over de kwaliteit van het geboden onderwijs.
o De toets heeft geen voorspellende waarde over het toekomstig schoolsucces van
individuele leerlingen.
o Aan de scores op de OVSG-toets koppelen we geen studie-advies voor het secundair
onderwijs. Dat advies wordt al vroeger in het schooljaar meegedeeld (eind 2de trimester),
gebaseerd op het leertraject dat de leerling in de basisschool aflegde. We moeten dus niet
wachten tot de OVSG-toets om een advies te formuleren naar het vervolgonderwijs toe.



TEGEMOETKOMING IN DE ONKOSTEN VOOR OPENLUCHTKLAS
Ziekenfondsen bieden een tegemoetkoming in de onkosten die je maakt als je kind deelneemt aan
de openluchtklas (bosklas, zeeklas), een voordeel dat men soms met andere tegemoetkomingen
kan combineren als je kind ook aan andere activiteiten deelneemt (sportkamp, jeugdkamp,
speelplein).
Haal het aanvraagformulier af op de website van je ziekenfonds. Vul zelf vooraf alle
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mogelijke gegevens in, ook het betaalde bedrag en de datum van betaling.
Geef je formulier af aan de school die het ondertekent en van de schoolstempel voorziet.


Ouders van kinderen uit het eerste leerjaar die een foto van de eerste communieviering wensen,
kunnen contact opnemen met Patricia Christiaens uit de Grote Heerweg 164 of via mail :
patricia@huischristiaens.be



Laatste schooldag vrijdag 30 juni: de school eindigt om 11.40 uur.
Daarna start op school onmiddellijk de vakantiewerking van de buitenschoolse kinderopvang
(maaltijd en opvang). Neem op voorhand contact op (0492 59 50 06) om je kind hiervoor in te
schrijven.



Opendeuravond einde vakantie : woensdag 30 augustus 2017 van 17u. tot 19u.
Alle ouders en de kinderen zijn welkom voor een kennismaking met de nieuwe klas en de
leerkracht. Er volgt in de grote vakantie nog een uitnodiging.



Twee vrije dagen die de school neemt in het schooljaar 2017-2018:
maandag 2 oktober 2017 en maandag 30 april 2018 – geen school, wel opvang



Drie pedagogische studiedagen in het schooljaar 2017-2018 :
woensdag 27 september 2017 – woensdag 14 maart 2018 – woensdag 9 mei 2018 – geen
school, wel opvang



Eerste Communie: zondag 27 mei 2018 om 10.30 uur in de kerk van Beveren-Leie



Vormsel : zondag 20 mei 2018 (Pinksteren) om 10.30 uur in de kerk van Beveren-Leie



Alle leerlingen uit L1 tot L5 kregen onlangs een pompoenplantje mee naar huis. Het is de
bedoeling dat dit plantje een plaats krijgt in de tuin en de nodige verzorging krijgt. Met je
pompoen kan je deelnemen aan de gratis wedstrijd “Grootste pompoen” (weging) op
18 november 2017 in ‘t Klokhuis (valt samen met de bietentocht). Een initiatief van de Beverse
verenigingen Beweging.net, KWB, Gezinsbond en TuinHier.

EEN WOORD VAN DANK AAN






de medewerkers (juryleden) van de fietsproef 6de leerjaar op de openbare weg : Pedro, Tine,
Evelyn, Cindy, Saskia, Mirko, Sofie en haar vader, wijkinspecteur Bart T’Kindt.
de begeleiders van het trefbaltornooi in Desselgem : Eveline, Bieke, juffen Martine en Fien, mr.
Martin
de begeleiders bij de estafetteloop te Waregem : Tatiana, Robin, juf Hilde, Evelyn, Eveline,
Rony, Dimitri
alle ouders, grootouders, sympathisanten van de school die gedurende het schooljaar bij diverse
klas- en schoolactiviteiten meehielpen; een dikke proficiat voor jullie regelmatige inzet!
Juf Ann, het kleuterteam en alle meewerkende leerkrachten en ouders voor de realisatie van de
zeer geslaagde speelzone in het kleuter (zie verslag verder in de schoolkrant).
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»3. personalia
Wij verheugen ons om de geboorte van:
•
•
•
•

Anne-Axelle, een zusje voor Ella-Marie Nuyttens (K1B)
Flinn, een broertje voor Enora Kerremans (K3B)
Fleur, een zusje voor Mila Dubron (K1A)
Sef, zoontje van Lynn Sobrie (brugfiguur van de school)
- hartelijke gelukwensen -

Wij rouwen om het heengaan van:
•

Nelly Devliegere, schoonmoeder van Krista Coussement
(lid onderhoudspersoneel), grootmoeder van juf Elke
(L5) en overgrootmoeder van Natal (L3) en Aza Verlinde
(L1A)

•

Lucienne Bohez, overgrootmoeder van Emily Staelens
(L3), Zoë Staelens (L4), Loïs (K2) en Luca Staelens
(K1B)
- oprecht medeleven -

KOM JIJ OOK BIJ DE SINJADO’S ?
Wij zijn een jongeren-/gezinskoortje. Kinderen vanaf het 2de t.e.m. het 6de leerjaar (uit de beide
basisscholen) en die graag zingen, kunnen bij ons leuke groepje aansluiten!
En goed zingen is geen must... dat kan je bij ons zeker leren.
We repeteren tweewekelijks op vrijdagmiddag van 12.30u. -13.10u. in de pianoklas van de Stedelijke
Basisschool.
Nu houden we een zomerstop om de keeltjes goed te smeren. Vanaf september zullen we dan terug uit
volle borst kunnen zingen!
Interesse...? Neem gerust (vrijblijvend) contact op met :
Carine Viaene (zang) 0470 05 53 47
Hilde Vandevoorde (begeleiding) 0478 46 13 53
Chris Baert (koormeter) 0473 41 87 76
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»4. kinderboerderij Van Clé
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»5. scores OVSG
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»6. verslag vergadering van de ouderraad
VERSLAG VERGADERING VAN DE OUDERRAAD OP
Donderdag 8 juni 2017 in de STEDELIJKE BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE
Aanwezige leden
Anckaert Cindy
Daussin Marylene
Beernaert Anouk
Debeuf Sophie
Caes Saskia
Dejonghe Sylvie
Cappon Saskia
Glorieux Davinia
Casier Koen
Goderis Joke
Claeys Sharon
Lepercq Koen
Cooremans Rony
Meersman Hans
Crabbe Bieke
Pappijn Ward
Aanwezige leerkrachten / directie
Dewaele Stefaan
Troch Gert
Roobroeck Ingrid
Lecluyse Lore
Verontschuldigd
Desmet Sylvie
Dupont Tine
Devos Chris
Afwezig

Ravelingien Bert
Stragier Florine
Vanhenis Eveline
Vanhoutte Jimmy
Van Kerckhove Kelly
Verhaeghe Vicky

Ornelis Elisah
Verwelkoming
We verwelkomen iedereen op de 4e ouderraad van het schooljaar + goedkeuring vorig verslag
evaluaties voorbije activiteiten
Einde fluojas-actie “helm op – fluo top” 27/3
Iedereen spaarde enthousiast mee voor een volle spaarkaart en het was een zeer goede manier om het
dragen van de fluojas en helm te stimuleren. Zeker voor herhaling vatbaar.
Fietscontrole 29/3
50 fietsen werden gecontroleerd waarvan 32 volledig oké. De andere hadden slechts een klein
mankement zoals de bel of een ontbrekende reflector.
Trefbaltornooi 2e graad 29/3
ging door in Desselgem. Meest derdes en enkele vierdes. +/- 12 kinderen. Het valt op dat andere scholen
met meer leerlingen deelnemen. Er wordt nagedacht hoe men de kinderen kan stimuleren om deel te
nemen. Gezien de uitnodiging nu digitaal naar de ouders wordt verstuurd, wordt dit niet meer
rechtstreeks naar de kinderen toe gepromoot. Maar ook de strengere regels binnen de academie liggen
misschien aan de basis. De werkgroep sport zal bekijken of er opnieuw een beloningssysteem kan
ingevoerd worden en hoe dit meer in de kijker kan worden gezet. De directeur vraagt een eenvoudig
systeem dat niet voor discussie vatbaar is. Bijv. met stempels. Ook een wedstrijd voor de sportiefste klas
is een mogelijkheid. Bedankt aan de begeleidende leerkrachten en leden van de ouderraad.
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4e schoolquiz 28/4
22 inschrijvingen – ondanks de verhoging van het inschrijvinsgeld is de winst gelijkaardig met vorige
jaren. Een hogere aankoopprijs qua drank ligt hier deels aan de basis.
Met dank aan Chris, Hans, Eveline, Emmy en Joke en de werkgroep quiz.
Schoolfeest 6/5
Het traditioneel schoolfeest viel heel erg in de smaak. Er was een grote opkomst en de frigo’s raakten
haast uitgeput.
Voorstel om gebruik te maken van een koelwagen. Voorstel om een 2de toog te maken maar is niet nodig.
De oproep naar hulp kwam wat laat. Wat extra handen om glazen op te halen of af te wassen waren
welkom geweest.
Het podium werd te laag bevonden maar hogere podiums zijn ook veel zwaarder om te verplaatsen.
Dat het springkasteel betalend was vond niet iedereen oké. Kinderen springen maar even en zijn dan
weer weg. Of kinderen verliezen de drankkaart. Andere attracties (bijv. bounceballen, grime,..) mogen
betalend zijn, maar wat betreft het springkasteel ziet de ouderraad dit liever gratis.
Estafette 17/5
ging door te Waregem. Heel erg warm waardoor enkele last minute afzeggingen. Er waren 4 à 5
begeleiders wat zeker een minimum is, gezien er aan iedere hoek iemand moet staan. Er liepen enkele
derdes mee met de vijfdes en zesdes wegens te weinig inschrijvingen van de 3e graad. (zie eerder hoe
meer sport te promoten)
minivoetbaltornooi 26/4
werd niet besproken.
Fietsproef zesdes 24/5
Alle leerlingen zijn geslaagd. Hier en daar enkele punten opgemerkt waaraan meer aandacht moet
besteed worden.
Met dank aan de vrijwillige leden en andere vrijwilligers voor hun hulp.
Terugkomst bosklassen 2/6
kon voldoende gedragen worden door de leden die ook een zoon/dochter in het zesde hebben.
Vraag wordt gesteld om aan de ouders mee te geven dat je via sommige ziekenfondsen een deel van de
prijs kan recupereren. Blijkbaar is dit niet algemeen bekend.
infoavond leren leren 25/4
350 € kosten, deels school deels ouderraad. Voor vijfdes en zesdes maar vooral opkomst bij de vijfdes.
Werd heel positief bevonden, interactief. Zo’n 25 kinderen en +/- 25 volwassenen waren aanwezig.
Zeker mee te nemen naar volgende jaren toe.
Er werd gevraagd of het mogelijk is de leerlingen die deelnemen die avond geen huiswerk mee te geven.
Toekomstige activiteiten :
Kubb-avond 16/6
reeds heel wat inschrijvingen. Vergeet niet ook online in te schrijven.
Proclamatie / afscheid zesdes
Gaat voor het eerst door in het stadhuis te Waregem, een beslissing van het schoolbestuur in samenspraak
met de directies van de 5 stedelijke scholen. Heel wat ouders en leerlingen vinden dit spijtig want
hierdoor gaat het persoonlijk karakter verloren. Er zal worden gepolst bij de andere scholen wat zij van
deze nieuwe formule vinden.
Om toch een soort afscheid te kunnen vieren, organiseerden enkele ouders van leerlingen uit het 6e een
sleepover op school. Dit staat volledig los van de school en de ouderraad en wordt verzorgd door enkele
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ouders.
BBQ / kinderparty 29/06 (lager)
Oproep naar helpers gebeurt vanuit de school, de werkgroep van de kinderparty (Florine, Anouk, Davina,
Sofie) zorgt voor eigen helpers. Ward en Hans helpen klaarzetten. Het thema van de party is
“Hollywood”. Er wordt nog een brief meegegeven. De kinderen mogen ’s ochtends verkleed naar
school komen.
Moestuin
De lijst wordt rondgegeven voor de planning van het onderhoud van de moestuin tijdens de
schoolvakantie. Nog 2 weken in te vullen : week van 15/07 tem 21/07 en van 26/08 tem 31/08. De lijst
wordt naar de leerkrachten doorgestuurd om aan te vullen. De kippen gaan op vakantie bij Katelijn.
Wie meehelpt, mag de rijpe oogst meenemen.
Gezamenlijke aankoop speeltuin kleuter
De ouderraad zal instaan voor 3500€ van de aankoopprijs. De directeur toont een voorstel maar dit is
nog niet gegund. Hopelijk is de speeltuin nog klaar voor september. Ook de kleuterjuffen, onder leiding
van juf Ann, en enkele bereidwillige ouders staken de handen uit de mouwen om een
hindernissenparcours aan te leggen voor de kleuters.
Vraag wordt gesteld of nog een extra draad aan de wilgenhaag kan worden gespannen.
Zwemmen 6e leerjaar 26/06
Zowel de vijfdes als zesdes gaan zwemmen naar De Treffer; verplaatsing met de fiets.
Varia
3e bestuursjaar
Volgend schooljaar is het laatste bestuursjaar van het huidige bestuur. Er wordt een oproep gedaan om al
eens na te denken wie voor opvolging zorgt. Er wordt ook rondvraag gedaan of er meer interesse zou zijn
indien één ambtstermijn slechts 3 jaar zou duren i.p.v. 4 jaar.
Frietjesfeest kleuter 16/06
Juf Lore vraagt enkele helpers voor het frietjesfeest van de kleuters.
Werkgroep kaas-en wijn
Dit is Saskia Cappon haar laatste jaar. Ze overhandigde het draaiboek aan de voorzitter.
Werkgroep koekjesverkoop
Bieke bekijkt samen met Emmy en Evelyn of we dit opnieuw organiseren.
Werkgroep Quiz
De werkgroep ziet het zeker zitten dit nog een volgend jaar te organiseren.
Beachvolley
De inschrijvingen werden afgesloten. Wij ontvingen echter geen mail dit jaar. Evelyn contacteert de
organisatoren en vraagt om ons terug in de mailing mee op te nemen.
Opendeuravond 30/8 van 17 tot 19 uur
voorstel om met een ijskar te staan of rond te lopen met ijsjes. Ward bekijkt dit.
Kermis 2/9 en 3/9
Thema dit jaar is Schotland. De werkgroep voorziet enkele mini highlandgames aan onze stand.
Vraag vanuit de kermisorganisatie om per vereniging een team van 8 personen samen te stellen om deel te
nemen aan een spel. Er zal nog een oproep vanuit de werkgroep volgen voor zowel deelname als hulp.
Werkgroep verkeer
Nu Saskia Cappon de ouderraad verlaat, bestaat deze werkgroep nog uit Koen en Anouk. Dimitri (man
van Kelly) zou hierbij aansluiten. Dringende oproep naar nog meer mensen.
Werkgroep sport
Sylvie Desmet verlaat de werkgroep. Joke, Rony, Davinia, Evelyn en Eveline kunnen zeker nog hulp
gebruiken.
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Werkgroep milieu
Jimmy verlaat de ouderraad, dus ook de werkgroep die verder bestaat uit Ward, Hans, Koen L., mr. Gert
en juf Sofie
Bestellingen
polo’s ouderraad : zijn wat gekrompen. Vraag of het nog nodig is te bestellen.
Turn t-shirts : via mr. Martin te bekijken of een bestelling nodig is, laatste dateert van 2013-2014. Mr Gert
vraagt om bij een herdruk het schoollogo met verwijzing naar Mos (Milieu op school) te voorzien.
Fluojassen : ook hier is wellicht een nieuwe bestelling nodig via Stad Waregem.
Financieel overzicht
door Kelly. We hadden de kermis, de kaas- en wijnavond en de quiz om wat geld in het laatje te brengen.
Dit was ook nodig, want we hebben heel wat kosten zoals het busvervoer bij de sportactiviteiten, de
kinderparty, sportmedailles, soep, drank kleuterapotheose, leren leren,…. Ook onze deelname in de
kleuterspeeltuin werd reeds mee gebudgetteerd.
Enkele belangrijke data
De directeur deelt reeds enkele belangrijke data mee voor volgend schooljaar :
Vrije dagen : 2/10/17 en 30/4/18 (brug met 1/5)
Vedagogische studiedagen : 27/9/17 - 14/3/18 en 9/5/18
Afscheid
We nemen afscheid van Jimmy Vanhoutte en Saskia Cappon.
Saskia, lid sinds 2004. Een echte ancien dus! Saskia was volop actief in diverse werkgroepen zoals de
kaas-en wijnavond, verkeer, … en hielp enthousiast mee op schoolfeesten, BBQ, fietsproef, … teveel om
allemaal op te noemen. Ze woonde al die tijd trouw de ouderraadvergaderingen bij.
Jimmy, lid sinds 2006 waarvan 4 jaar als bestuurslid. Jimmy was de man om alles in orde te brengen bij
schoolfeesten, maar ook binnen de werkgroep verkeer en later in de werkgroep milieu. Iemand waar je
steeds kon op rekenen. Maar ook het organiseren van een verrassingsreis was een kolfje naar zijn hand.
Na vele lovende woorden van zowel de voorzitter als de directeur werden beiden bedankt met een
toepasselijke kaas- en wijnmand.
We bedankten ook juf Ingrid die eind dit schooljaar met pensioen gaat met een boeketje bloemen.
Tot slot trakteerde Joke ons op doopsuiker ter gelegenheid van de geboorte van haar dochtertje Estelle en
werd zij op haar beurt verrast met een attentie van de ouderraad.
We bedanken Saskia, Jimmy en juf Ingrid ook voor het traktaat.
Volgende ouderraad :

oktober 2017 – datum nog te bepalen
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»7. verfraaiing kleuter speelzones
Zoals jullie al gezien hebben zijn er 2 speelzones van de kleuters helemaal opgewaardeerd naar een
echt speelparadijs. Natuurlijk konden de juffen dat niet alleen en riepen ze de hulp in van enkele
sterke papa’s en een opa. We vlogen er op zaterdag 3 juni allen in en waren zelf verwonderd en heel
fier over onze verwezenlijking (het was het vele werken waard).....we vonden het allen een hele
leuke ervaring om te doen en hadden toch ook wel veel plezier tijdens het werken.
Hopelijk zullen onze kids er volop van genieten…
Juf Ann
We willen vooral de mensen bedanken die
1. MATERIAAL LEVERDEN :
•
de papa van Lars en Femke voor het leveren van de tractorbanden en boomstammen
•
de papa van Amélie voor het leveren van de snelbeton en de betonijzers
•
de ouders van Thymo en Luna voor alle potten en pannen
•
de ouders van Quintin voor 2 pannen
•
de ouders van Mathis en Lucas voor de collstrop en bijhorende palen
•
de mama van Jaron voor het leveren van de banden van een vrachtwagen
•
de ouders van Michelle en Jayden voor het leveren van de autobanden
•
de opa van Myrthe en Febe voor de zeep om de banden mee af te wassen
•
de papa van Marie-Lou en Raphaël voor het leveren van een graafmachine
•
juf Lore voor de houten Afrikaanse stokken om muziek te maken
•
de papa van Lowie voor het uitzoeken waarmee we de autobanden moeten behandelen en 1
bus heeft meegebracht om te proberen en daarna een hele doos heeft gesponsord
•
Karel Van Tieghem (neef van juf Fien) voor het leveren van houtsnippers
2. DE SUPER ENTHOUSIASTE HELPERS
•
papa van Nona (1klb)
•
opa van Myrthe (1klb) en Febe
•
papa van Gust (1kla)
•
papa van Lily (1kla)
•
papa van Amélie (2kl)
•
papa van Esmée (2kl)
•
papa van Femke (1klb) en Lars (3klb)
•
papa van Fréle (3klb) en Eli
•
papa van Lowie (3kla)
•
Bert, de man van juf Trui
hier enkele sfeerbeelden voor wie de speelzones nog niet konden bekijken
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»8. vierde leerjaar: studiereis naar Brugge

Brugge is onze provinciehoofdplaats.
Rond Brugge stonden vroeger veel poorten.
U ziet er veel Japanse toeristen.
Groot is het Minnewater.
Gezellige restaurantjes op de Markt!
Er worden veel pralines verkocht in Brugge!
Seppe, Braydn, Iebe

Brugge is een trekpleister voor veel toeristen.
Rustplaatsen vind je hier en daar in Brugge.
U vindt er veel musea.
Gezellige, oude huisjes (Godshuisjes) zie je veel in Brugge.
Grootste gebouw: het Belfort met 366 trappen.
Elke dag kun je varen op de Reien.
Rolv, Kyliann, Felix

Studiereis naar Brugge was heel leerzaam.
Tijdens onze rondleiding mochten we noteren.
Uren hebben wij in het museum van Volkskunde rondgewandeld.
De winkelstraten zitten vol met chocolatiers.
In het Belfort zijn er 366 treden.
En het Belfort is 83 meter hoog.
Rare beroepen zagen we in het museum van Volkskunde.
Er staat een standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck op de markt.
In het museum van Volkskunde tonen ze veel oude beroepen.
Soms kun je er spekken maken bij de‘spekkenmaker’!
Thibault , Thor, Kobe
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Belfort staat schuin.
Rond Brugge zijn er nog 3 grote poorten.
U kunt mooi wandelen op de vesten!
Graag een ritje met paard en koets, dat kan.
Grote plas water in Brugge: het Minnewater.
En wil je liever met een bootje op de Reien, ook dat is een
troef in Brugge.
Hanne, Alicia, Morgane

Belfort is 83 m hoog.
Rond Brugge liggen de Vesten, die dienden als bescherming.
Uit eten in Brugge is geen probleem: al die restaurantjes!
Ga je graag naar een museum? Dan is het museum van
Volkskunde iets voor jou.
Groepen Japanners vind je overal in de stad!
Er lopen ook veel paarden met koetsen in het stadscentrum.
Luka, Zoë,Tibo

Stad is omringd door muren.
Toeristenbusjes rijden rond in Brugge.
U kunt veel bijleren door de goede uitleg van de gids.
De paarden hebben een zak achteraan voor hun uitwerpselen.
Ik heb gezien dat er een fontein is voor paarden die dorst hebben.
Er zijn heel veel monumenten in Brugge.
Rijden met de auto mag niet op de Vismarkt.
Er is een kerktoren waar 70 jaar aan gewerkt is.
Ik weet een winkeltje zijn in Brugge, waar het altijd Kerstmis is.
Stad was omringd door water.
Thijs, Lukas, Ibo
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Mijn betovergrootvader kwam voor in een filmpje in het museum van Volkskunde.
In het Begijnhof hebben we veel nonnetjes gezien.
Nu staan we aan het Belfort: er zijn 366 treden en het is 83 m hoog.
Nu nog rijden er dagelijks koetsen rond in Brugge.
En in bijna elke straat zie je winkels die chocolade verkopen.
We zijn in de namiddag naar het museum van Volkskunde geweest.
Aristide, de zwarte kat, woont in het museum van Volkskunde.
Tijdens de studiereis zijn we veel te weten gekomen over Brugge.
En in het museum zagen we veel oude beroepen.
Raar, maar waar: wij willen terug naar Brugge!
Tiziano, Arne, Robby

Het was weeral een mooie, leerrijke studiereis naar de hoofdstad van onze provincie!
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Speciale dank aan Maxime en Katelijn voor de begeleiding!
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donderdag 08-06-2017

FIETSTOCHT - WO I

Het zesde lj. verzamelde in de klas van meester Brecht omdat er een gids (Gilles) uitleg ging geven
over WereldOorlog I. Hij legde van alles uit en toonde veel foto’s. Zo toonde hij bijvoorbeeld luchtfoto’s
die Britten hebben genomen van België tijdens de oorlog. Hij toonde ook de gebouwen van toen en wat
er nu staat op de kaart van Beveren-Leie. Natuurlijk legde hij ook veel zaken uit. Wist je dat een
operationsgebied een zone dichtbij het front was?
Na alle interessante uitleg over Beveren-Leie mocht de fietstocht beginnen!
(Hava en Sarah volgden met Evelyne, de mama van Hanne, in de auto.)
De eerste stop was aan de kerk van Desselgem. We hebben veel bijgeleerd. De pastoor van die tijd,
Coussement, hield heel nauwkeurig een dagboek bij tijdens de oorlog.Dat blijkt nu een ongelooflijke bron
van informatie te zijn.
Vervolgens hielden we halt bij een tank in Desselgem. Die was heel groot. De gids had ook een bom
mee die bij de tank hoort. Gilles toonde hoe de bom in elkaar zat: eigenlijk is het een grote kogel met
kleinere zware kogeltjes (shrapnels) erin. De kleine kogeltjes waren van lood en voelden zwaar aan.
Verder vertelde hij nog veel verhalen over tanks. Wist je dat de tanks bij de IJzer in de modder
verzonken omdat ze veel te zwaar waren?
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Aangekomen in Bavikhove passeerden we een veerpont, een soort vlot waarmee men de Leie over kon.
Vroeger waren de velden in de omtrek oefenplaatsen voor beschietingen met granaten en bommen
zodat ze goed konden oefenen voor de strijd. Dus moesten alle boeren het platteland verlaten.
Nog altijd in Bavikhove maakten we een wandeling en stopten aan een oud huis. De gids vertelde dat
ze vroeger aan de grenzen hekken plaatsten zodat niemand het land kon verlaten. Dat deden ze met
een “zwijnenstaart”, een gekrulde staaf waar ze tijdens WOI prikkeldraad mee omhoog hingen.
Op onze fietstocht kwamen we ook vlas tegen. Bovenaan de stengel groeien paarse bloempjes.
We reden daarna door tot in Hulste. Het was bij de plek waar de piloot Roland Garros neergeschoten
werd. De Duitsers wilden zijn vliegtuig omdat er een uniek beschietingssysteem aanwezig was. Men
zegt dat Roland zijn vliegtuig in brand stak zodat de Duitsers die nieuwe uitvinding niet zouden kunnen
gebruiken.
We fietsten daarna naar een school waar we mochten lunchen. Na het eten mochten we even spelen op
de speelplaats terwijl de leerkrachten een gezellige koffieklets hielden.
Vervolgens kwamen we aan in het centrum van Harelbeke.
We hoorden dat Churchill in die beurt heeft verbleven tijdens een bezoek aan het front.
De volgende halte was in Harelbeke aan het soldatenkerkhof NEW BRITISCH CEMETERY. Sommige
soldaten zijn onbekend. Er liggen 1016 soldaten waarvan 1006 van in WO I en 10 uit WO II. Er waren
een paar bekende soldaten bij met ieder een eigen verhaal. Bij sommigen grafstenen waren er
klaprozen (rode mooie bloempjes). Die waren bedoeld voor de Canadezen. Er waren soldaten van over
de hele wereld.

De laatste halte was het kerkhof van Beveren-Leie waar we het graf van een onbekende Ierse soldaat
uit WOI hebben bezocht.
Toen we terug op school waren, was er een test. De gids had een quiz gemaakt van 15 vragen voor alle
leerlingen. Je moest in groepjes van 3 werken. Op het einde van de quiz werden de punten bekend
gemaakt. Het was een leerrijke, boeiende en sportieve uitstap.
Hava & Sarah
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