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Beste ouders,
Terwijl je hier op school met de kids aan de
ontbij afel zit, heb je een zondagskrant in
handen, de paasedi e van onze Schoolkrant.
Het is al geleden van 2010 dat we een
ontbijtwandeling organiseerden.
Schoolfeesten bij ons kennen verschillende
formules: een optreden van de kinderen, een
musical in 't Klokhuis, een ﬁetstocht, een
ee es jn, een spelnamiddag, ...
Schoolfeesten zijn er om mensen bij elkaar te
brengen. De school is een plek waar ouders door
het schoollopen van hun kinderen nieuwe
contacten maken, elkaar 'ont-moeten' in de
betekenis van 'niets moet, heel veel kan'. De
school smeedt een band.
Vandaag is het niet anders. In zondagse
stemming en met de lente in de lucht kan je
straks door rus ge straten van Beveren-Leie
wandelen, een ac eve wandeling met een
knipoog naar Pasen, meer verklappen we niet.

Na de wandeling gaat het 'ont-moeten' verder bij
een aperi ef of een streekbier, terwijl de
kinderen zich in de schoolomgeving uitleven.
Maak van deze zondag een 'trage' dag, neem je
jd en vergeet de dagelijkse beslommeringen...
Onze dank gaat uit naar het leerkrachtenteam en
de meewerkende ouders voor de originele
uitwerking, de voorbereiding en de goede
organisa e van deze dag. Ook de kinderen laten
zich van hun crea eve kant zien. Speciaal danken
we de talrijke sponsors voor het ﬁnanciële
duwtje in de rug. Met de inzet van velen wordt dit
schoolfeest ongetwijfeld een succes!
Van harte dank voor je aanwezigheid (je bent een
van de bijna 600 ingeschrevenen!).
Veel leesgenot en wandelplezier.
Smakelijk!
Stefaan Dewaele

met lentekriebels
slenteren in Beveren
zondag zindert na
(een haiku-gedicht voor deze leuke dag)

Doe zeker mee aan de verrassende

PAAS
WANDELING
korte wandeling, toegankelijk voor wandelwagens
laatste start om 11u
ontmoet de paashaas!
volg en tel de gouden eieren
treed in het spoor van Pako de paashaas
neem deel aan de wedstrijd!
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varia

We zijn verheugd om de geboorte van :
Leo, broertje voor Suzanne (K3A) en
Jerome (K2) Baert

Mededelingen
· OPENDEURDAG : zaterdag 21 april
2018 van 10u. tot 12u.
Alle ouders met hun peuter van harte
welkom voor een bezoek aan de school
(alle instapdata in 2018 en in 2019).

We rouwen om het heengaan van :
· Roger Vandenbroucke, opa van Helena
Vandenbroucke (L3)
· Marie-José Verhaeghe, overgrootmoeder van Maïté Haeck (L3)
· Maurice Vanquaethem, vader van
Hyacinta Vanquaethem
(kinderverzorgster)

· Data eerste communie :
in 2019 : 9 juni
in 2020 : 31 mei
· Data vormsel :
in 2019 : 26 mei
in 2020 : 24 mei

Personalia

Een woord van dank aan:
· De vele (groot)ouders die meehielpen in de
keuken van het 'restaurant' bij de eerste
kleuters (26/01).
· Alle helpende ouders bij de koekjesactie
van de Ouderraad en aan iedereen voor de
steun (07/02).
· Alle (groot)ouders die instaan voor het
vervoer van de leerlingen bij een leeruitstap
of die wat tijd vrijmaken om wekelijks een
groepje te begeleiden bij het lezen of tijdens
een muzische activiteit.

opendeurdag
u bent van harte welkom op onze

· Aanvraag van een school- of
studietoelage voor dit schooljaar kan nog
tot uiterlijk 1 juni. Online aanvragen via
www.studietoelagen.be of met een
papieren formulier te verkrijgen in het
secretariaat van de school.
· Lees en bekijk
deze schoolkrant
in kleur op onze
website:

zaterdag 21

april 2018
van 10 tot 12u.

Alle ouders met hun peuter van harte welkom voor een bezoek aan de school.
(alle instapdata in 2018 en in 2019)

in de kijker
Op onze school is er heel wat aandacht voor een diverse
waaier aan ac viteiten. De voorbije weken ging het om...

6 februari

Dikketruiendag gaat uit van het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en roept
elk jaar iedereen in Vlaanderen op om aandacht te geven aan de klimaatverandering.
9 februari

Carnaval, het van oorsprong gekerstend heidens volksfeest, vieren we reeds vele jaren. Dit jaar
kozen we ervoor om met de hele school een carnavalsstoet te houden in de schoolomgeving.
9 maart

Pyjamadag: we toonden ons solidair met langdurig zieke kinderen door met z’n allen in
pyjama naar school te komen. Dit is een ini a ef van Bednet, de organisa e die langdurig
zieke kinderen de mogelijkheid biedt via internet mee de lessen te volgen van thuis uit.
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eerste kleuter
OOOOOOO
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GAATJES, GAATJES, OVERAL GAATJESOOOOOOO
KLEINE MUIS ZOEKT EEN HUIS….

In onze klas zijn we volop in de ban van gaatjes en muizen… en
als je heel goed kijkt kom je ze overal tegen (de gaatjes
hé!!!!!!). Juf Lies en juf Ann hebben onze klassen omgetoverd
tot een waar ontdekparadijs. Wij mogen naar hartenlust
experimenteren met buizen, balletjes, knikkers, dozen, doeken met gaten, vergieten,
zeven, kippengaasmannetjes…. kortom teveel om allemaal op te noemen en wij vinden
het de max. We worden later vast wel echte techneuten.... en we hebben geen tijd
om ons te vervelen want overal waar we kijken ontdekken we iets nieuws.

De eerste kleuterklassen en piepke muis
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tweede kleuter

Op bezoek bij bakker Bart
Met de kleuters van de tweede kleuterklas gingen we op bezoek bij bakkerij
Debrouwere.
De kleuters hoorden hoe de bakker brood maakt:
Meel, water en gist
worden door elkaar gemengd en daarna begint het kneedproces.
Omdat hij zoveel broden moet bakken, heeft bakker Bart
een speciale machine die het deeg voor hem kneedt.
Daarna moeten de broodjes eventjes rusten in de rijskast om te groeien.
Al ze groot genoeg geworden zijn, mogen ze in de oven.
Nee, geen gewone oven maar een super grote oven!
Alle kleuters maakten hun eigen lekkere pistolet en kregen deze mee naar huis.
Mmmmmm, smullen maar! Het was een leuke ervaring in de bakkerij!

derde kleuter
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Met de derde kleuterklassen naar het Gravensteen
Naar jaarlijkse
gewoonte trokken de
kinderen van de
d
e
r
d
e
kleuterklassen naar
het Gravensteen in
Gent. Daar werden
we ontvangen door
een schildknaap, die
o n s m e t e e n
verkleedde tot
zijn/haar helpers. De
schildknaap leerde
ons de juiste groet
voor zowel jongens
als meisjes. Op die
manier konden we de ridder, die we
ontmoetten, op een gepaste manier
groeten. We bezochten de verschillende
ruimtes, kamers van het kasteel. We waren
echt onder de indruk van de harnassen,
zwaarden, dolken, kruisbogen,...

To t w e i n d e
ridderzaal tegen de
ridder botsten...
onder de indruk van
zijn liefdesverhaal
schoten we meteen
in actie en gingen we
op zoek naar de
verdwenen schat.
Dapper als we
waren, hadden we
die natuurlijk snel
gevonden. Als
beloning mochten
we een deel van de
buit houden en
werden we tot ridder geslagen. Fier als een
ridder trokken we naar de bus en konden we
als beloning genieten van een leuke
speelnamiddag in de 'Playbeach' te
Gentbrugge.

Hieronder enkele sfeerbeelden van een onvergetelijke dag.
Ridderlijke groeten van de 3de kleuters en hun juffen.
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eerste leerjaar a

eerste leerjaar b
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tweede leerjaar a

Wat kunnen we hier aan doen?
in 2a

Op 6 februari was het dikketruiendag. We
hebben onze dikke kleren uit de kast
gehaald! We hebben de chauffage laag
gezet! De 'Groene Ridders' van alle klassen
hebben die week elke speeltijd gecontroleerd
of de klasdeuren dicht waren, het licht en
digibord uit was. De klassen die het goed
hadden gedaan kregen een pinguïnlabel van
'voorbeeldige klas'!

We komen beter met de ﬁets of te voet naar
school! We mogen niet te veel hout
verbranden. We zetten beter de verwarming
lager en we kleden ons beter dik aan!
(Aza en Tomas Meersman)

g

dikketruien

da

(Inna en Lisandro)

voorbeeldige klas
Dat deden we omdat de aarde het niet zo
warm zou hebben! Dat komt door de vuile
lucht. Onze kachels, schoorstenen van
fabrieken en uitlaatgassen van auto's,
bussen, brommers en vliegtuigen zorgen
daarvoor!
(Thomas Debaere en Jean)

Nu zijn er veel meer orkanen en
overstromingen! Heb je dat al gehoord in het
nieuws? In het zuiden is de grond steeds
droger en dat is niet goed voor de dieren, de
planten en de mens!
(Bailey en Tommy)

Willen jullie alsjeblieft minder afval en
voedsel weggooien? Probeer het zoveel
mogelijk te doen voor de aarde!
(Hanne en Elise)
We moeten ook de dieren helpen! Willen
jullie ook de arme landen helpen? Die
moeten een beter leven hebben.
(Ayline, Febe en Anthony)

tweede leerjaar b

Op bezoek in...
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Omdat we er al veel over gezien hadden in de
Tijdens de maand februari namen we een nieuw l e s , ko n d e n w e d e v ra g e n h e e l g o e d
thema onder de loep. Een thema over huizen. beantwoorden.
Hoe wordt een stuk grond een huis? Wie bouwt
er huizen? Welk materiaal hebben ze daarvoor – Saﬁ en Marie-Hélène
nodig? ...
Juf Tine kreeg een leuk mailtje van Sven Kindt,
de papa van Marie-Hélène. Hij hoorde dat we in
de klas bezig waren rond soorten huizen en
stelde een bezoek aan een werf voor. Hij hee
zijn eigen bedrijf, Group Kindt. Ver moesten we
niet wandelen, want de ruwbouw lag vlakbij de
school.
En wat we daar allemaal gedaan hebben,
vertellen wij hierna!

Hij had heel veel gereedschappen mee die we
mochten uitproberen. De boormachine
vastnemen, in hout zagen met een zaag. Ook
enkele kinderen mochten een spijker inslaan
met een hamer.
– Ma hijs, Mathis, Oskar en Kilian
We kregen zelf een lekker tussendoortje!
Njammie!

Eerst bekeken we een ruwbouw en nadien een
huis dat al meer was afgewerkt. In alle twee de
huizen kon je mooi zien wat de taak is van de
loodgieter. En ook de elektricien, want de
stopcontacten zaten al klaar in de muur.

Een grote dank je wel aan de papa van MarieHélène voor de goede uitleg.

– Dokus, Eli en Thymo

– Lana, Lucca en Morgan

– Amaury
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derde leerjaar

vierde leerjaar
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Noord-Zuidbeurs 2018 Noord-Zuidbeurs 2018 Noord-Zuidbeurs 2018
Naar jaarlijkse gewoonte namen wij, de
vierdeklassers, maandag 5 maart deel aan
de Noord-Zuidbeurs.
De dienst Internationale Samenwerking van
stad Waregem organiseerde die beurs
opnieuw in en rond het cultuurcentrum de
Schakel.
Deze actieve beurs is een bonte mengeling
van workshops uit diverse windstreken voor
het vierde leerjaar.De kinderen ontdekken op
een speelse en leerrijke manier, diverse
aspecten van andere culturen en de
muliculturele wereld.Alle workshops zijn op
maat gemaakt voor leerlingen van het vierde
leerjaar en worden begeleid door gedreven
professionele begeleiders.

Wij mochten deelnemen aan volgende
workshops:
Ÿ Bereiden van een Indisch hapje
Ÿ Djembé initiatie
Ÿ Afrikaans gezelschapsspel maken met
een eierdoos
Het werd een supertoffe namiddag!!

Niemand weet wat we gedaan hebben,maar het komt eraan.
Om te beginnen,hebben we een leuke dans geleerd van Buba.
Ook hebben we mooie muziek gemaakt op grote djembé’s.
Rennen, springen, trommelen:we hebben het allemaal gedaan.
Dus laten we overgaan naar de volgende activiteit.
Zo lekker,mmm….we maakten een Indisch hapje.
Uit verschillende ingrediënten deeg gemaakt en aardappelen geschild.
Indische kruiden gebruikt bij de yoghurtsaus en de aardappelen gebakken.
Dit waren de lekkerste zelfgemaakte hapjes ooit!
Beginnen eierdozen schilderen en versieren.
En nu uitleg over het bonenspel.
U bent hartelijk bedankt om ons blad te lezen.
Ra, ra, misschien kom je ooit ook wel naar de Noord-Zuidbeurs?
See you soon,bye!!!
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vijfde leerjaar

Van verhaal naar krantenartikel.
Een zeldzame opgraving

Putje willen graven en zo graf ontdekt

Howard Carter ging met zijn kanarie naar het dal
der Koningen, in Egypte. Ploegbaas Ahmed
Girigar had plechtig gezegd:”De gouden vogel
spreekt de taal van de hemel. Hij zal ons leiden.”
Later ging Carter naar de nieuwe plaats in het
Dal. De waterdrager had daar iets ontdekt. Er
kwam een trede van een trap tevoorschijn. De
arbeiders werden onmiddellijk aan het werk
gezet. Er kwamen twaalf treden vrij en het
bovenste deel van een dichtgemetselde deur
w e r d z i c h t b a a r. O p d e d e u r s t o n d e n
verschillende zegels, waaronder de god Anubis.
Howard liet de trap terug
afdekken. Zonder Lord
Carnarvon kon en mocht hij
het graf niet openen, want
Lord Carnarvon betaalde de
opgravingen. Op 23
november 1922 kwam Lord
Carnarvon met zijn dochter
Lady Evelyn aan. De
archeoloog wees naar de
ovalen cartouche op de deur
waarop de naam Nebkheperure in hiërogliefen
stond geschreven. Dat was één van de namen
van Toetanchamon. Zijn naam werd om één of
andere reden door zijn opvolgers uitgewist.
Een graf vinden dat nog niet leeggeroofd werd,
was een zeldzaamheid.

Egypte ,4 november 1922 Howard Carter ging
met zijn kanarie naar het Dal der Koningen in
Egypte. Ploegbaas Ahmed Girigar zei plechtig :”
De gouden vogel spreekt de taal van de hemel.
Hij zal ons lijden.”Dan ging Carter naar de nieuwe
plaats in het Dal. De waterdrager daar zag er
opgewonden uit. Hij had iets ontdekt. Hij wou met
een stokje een kuiltje maken voor zijn waterkruik
en opeens stootte hij op iets hards . Het was een
trap. Hij zette de 120 arbeiders aan het werk. De
volgende dag waren er 12 treden vrijgemaakt en
zagen ze de bovenkant van een dichtgemetselde
deur. Carter liep de trap af en
onderzocht de deur. Op 23
november 1922 komt Lord
Carnarvon met zijn dochter Lady
Evelyn uit Engeland aan. Hij
betaalde de opgravingen. Carter
wees naar de ovalen cartouche
onderaan op de deur waarop de
naam Nebkheperure in
hiërogliefen stond geschreven.
Dat is één van de namen van
Toetanchamon. Hij is een vergeten koning. Zijn
naam is door zijn opvolgers uitgewist .De
verborgen schatten die ze vonden waren de
mooiste en de belangrijkste uit de geschiedenis
van Egypte. Een graf vinden dat nog niet
leeggeroofd werd, was een zeldzaamheid.

Auteurs: Thijs, Zoë en Iebe

Auteurs: Robby, Alicia en Lukas

De ontdekking van Farao Toetanchamon
Howard Carter ging naar het Dal der Koningen
in Egypte met zijn kanarie. Ploegbaas Girigar
zei plechtig:’De gouden vogel spreekt de taal
van de hemel. Hij zal ons leiden’. Carter ging
naar de nieuwe plaats in het Dal waar zijn
arbeiders aan het werk waren. De waterdrager
had iets ontdekt. Ze schepten zand en gruis.
Toen ontdekten ze een trap die leidde naar een
dichtgemetselde deur. Hij keek door een gat in
de deur en zag een graf. Hij mocht de deur niet
openen zonder toestemming van Lord
Carnarvon, want die betaalde de opgravingen.
Toen Lord Carnarvon was aangekomen wees
Carter naar de ovalen cartouche onderaan op
de deur waarop een naam in hiërogliefen stond
geschreven.

Nebkeperure
stond er. Dat is
één van de
namen van
Toetanchamon.
Toetanchamon
is een vergeten
koning. In het
dal zijn verschillende voorwerpen gevonden die
zijn naam dragen. De verborgen schatten die ze
vonden waren de mooiste en belangrijkste
schatten uit de geschiedenis van Egypte. Een
graf vinden dat nog niet leeggeroofd werd, was
een zeldzaamheid.
Auteurs: Braydn, Ibo en Hanne

vijfde leerjaar
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Toetanchamon gevonden

Toetanchamons graftombe

H o w a r d
Carter ging
naar het Dal
der Koningen
in Egypte in
1922. Even
later trok Carter naar de nieuwe plaats in het Dal
waar zijn arbeiders al enkele dagen aan het werk
waren. Bij zijn aankomst merkte hij dat er iets aan
de hand was. Het was doodstil op de werf. De
waterdrager zag er opgewonden uit. Hij had iets
ontdekt. Er zat een grote blok steen onder het
zand. Het was een trap die leidde naar een
koningsgraf. De trap is veel smaller dan de
andere Koningsgraven. De trap was , 3500 jaar
geleden verzegeld door hoogpriesters. Op 23
november 1922, drie en een halve week na de
ontdekking van de trap, komt Lord Carnarvon
met zijn dochter Lady Evelyn uit Engeland aan.
Lady Evelyn en Carnarvon dalen de trap af. Lady
merkte op dat er onder aan de deur andere
zegels waren. Howard snakte naar adem. Er
stond Nebkheperure, een naam van
Toetanchamon. Hij is een vergeten koning. In het
Dal zijn verschillende voorwerpen gevonden die
zijn naam dragen. De verborgen schatten die ze
vonden, waren de mooiste en belangrijkste uit de
geschiedenis van Egypte. Een graf vinden dat
nog niet leeggeroofd werd, was een
zeldzaamheid.

Egypte,4 november 1922
Howard Carter ging samen met zijn kanarie naar
het Dal der Koningen in Egypte. Ploegbaas
Achmed Girigar zei plechtig :’’De gouden vogel
spreekt de taal van de hemel. Hij zal ons
leiden.’’Carter ging naar de nieuwe plaats in het
Dal. De waterdrager had iets ontdekt, namelijk
een grote blok steen. Het was het begin van een
trap met aan het einde een dichtgemetselde
deur. 3500 jaar geleden hebben hogepriesters
op de deur een zegel gestempeld met daarop de
god Anubis, de jakhals. De graftombe werd
afgesloten. Carter nam een hamer en beitel en
hakte een opening in de deur. Op 23 november
1922 komt Lord Carnarvon uit Engeland aan. Hij
betaalde de opgravingen. Hij wees naar de
cartouche onderaan op de deur waarop de naam
Nebkheperure in hiërogliefen stond geschreven.
Dat is een van de namen van Toetanchamon.
Toetanchamon is een vergeten koning. Zijn
naam is om één of andere reden door zijn
opvolgers uitgewist, maar in het Dal zijn
verschillende
v o o r w e r p e n
gevonden die zijn
naam dragen. Een
graf vinden dat nog
niet leeggeroofd werd,
w a s
e e n
zeldzaamheid.

Auteurs: Thibault, Tibo en Felix

Auteurs: Seppe, Luka, Kyliann en Thor

De ontdekking van het graf
van Toetanchamon
Howard Carter ging samen met zijn
kanarie naar het Dal der Koningen
in Egypte. Ploegbaas Ahmed
Girigar zei plechtig:” De gouden
vogel spreekt de taal van de hemel.
Hij zal ons leiden.” Howard Carter
ging naar de nieuwe plaats in het
Dal. De waterdrager groef een
kuiltje voor zijn waterkruik en stootte tegen iets
hards . Nieuwsgierig begon hij te graven tot hij
onder de grond een grote stenen blok zag
liggen . Hij zette 120 arbeiders aan het werk om
te graven. Er kwam een smalle trap
tevoorschijn . Op het einde van de trap kwam er
een toegemetselde deur zichtbaar. 3500 jaar
geleden hebben hogepriesters in de nog natte
pleisterlaag een zegel gestempeld met daarop

de afbeelding van God
Anubis. Bij de zestiende
trede komt het hele
oppervlak van de
dichtgepleisterde toegang
vrij. De archeoloog kon
geen woord uitbrengen. Hij
wees naar de ovalen
cartouche onderaan op de
deur waarop een naam
Nebkheperure in hiërogliefen stond
geschreven. Dat is een van de namen van
Toetanchamon, een vergeten koning. Zijn naam
werd door zijn opvolgers uitgewist. In het Dal zijn
verschillende voorwerpen gevonden die zijn
naam dragen.Een graf vinden dat nog niet
leeggroofd werd,is een zeldzaamheid.
Auteurs: Arne, Tiziano, Morgane en Kobe

18

zesde leerjaar

Super-blauwe-bloedmaan

Beverse Paasfoor

Op 31januari konden we ´s avonds een
super-blauwe-bloedmaan bewonderen. Een
leuke tekenopdracht dachten onze meesters.
Dus hebben we donderdag 1 februari met de
hele klas geknutseld. Eerst mochten we leren
werken met houtskool en konden we speciale
technieken uitproberen op een kladblaadje.
Eén van die speciale technieken was met een
stukje keukenpapier over datgene te gaan
wat je had getekend. Zo kreeg je een lichter
en wazig effect. Een andere techniek is dat je
met een kneedgom een beetje houtskool
terug kan uitvegen.

Ons nieuwe project begon met een les over
“overbrengingen”. We leerden alles over
tandwielen en snaarwielen. Om dat alles te
begrijpen, experimenteerden we met kleine
en grote tandwielen.
Daarna verdeelden de meesters de
leerlingen van het zesde in groepjes. Het
echte werk kon nu beginnen. We vulden een
werkbundel in i.v.m. de geziene leerstof.
Vervolgens moesten we een schets maken
van onze kermisattractie met de nodige
aantekeningen erbij.

Nadat iedereen klaar was, spoten we met
vernis over de tekening zodat de houtskool
niet van het papier gaat.
Dit tekenwerkje kan je eventueel ook thuis
maken! Dit is wat je nodig hebt: houtskool,
kladpapier, (kneedgom), vernis (of als je
geen vernis hebt, kan je ook haarlak
gebruiken). Zo makkelijk is het!
Al onze werkjes zijn te bewonderen op het
schoolfeest!

Onze draaimolen moest aan verschillende
voorwaarden voldoen:
Ÿ Hij moet stevig en stabiel zijn.
Ÿ Hij moet kunnen draaien. Zelf moeten we
met een hendel draaien of een motortje
gebruiken waardoor snaarwielen of
tandwielen de attractie in beweging zetten.
Ÿ We mogen er ook creatieve elementen
aan toevoegen: uithangbord, kassa …
We vlogen erin! We gebruikten allerlei
materialen zoals K’nex, hout, karton….
Nu maar hopen dat onze paasfoor veel volk
lokt!
U komt toch ook!?
lieve paas(foor)groeten van 6A EN 6B
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