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»1. woordje van de directeur
Beste ouders,
Met het jaarthema ‘Hier kiezen wij voor jou’ willen we beklemtonen dat het op school altijd en in de
eerste plaats om de kinderen gaat. Zonder kinderen geen school. Nogal logisch. Ze vormen onze
‘grondstof’ om het wat oneerbiedig met een industriële term te zeggen. Maar wel een heel kostbare
grondstof omdat die met de nodige aandacht en zorg gekoesterd moet worden. Een grondstof die niet
verloren mag gaan. Het gaat immers om jong leven in volle ontwikkeling. Onderwijs stemmen we af op
de noden van de kinderen, hun leren is een zoektocht en een nooit eindigend verhaal. Heel boeiend
omdat de kinderen in hun ontwikkeling beetje bij beetje hun leren zelf in handen nemen, in hun groei
naar zelfstandigheid en in de ontdekking van hun talenten. En als ouders en leerkrachten mogen we hun
tochtgenoot zijn. Ze mogen onvoorwaardelijk rekenen op onze steun, vanuit een liefdevolle
bekommernis en omdat we geloven dat er in elk kind een schat aan mogelijkheden zit. Tijd nemen en
tijd geven. We moeten niet de perfecte opvoeders zijn. Succes en mislukking wisselen elkaar af, dat is
het leven. Als we maar hoopvol blijven.
Ook de kinderen kiezen… en wel voor elkaar! In het begin van het schooljaar investeert elke klas in
groepsdynamiek, in een klassfeer waarin kinderen zich veilig voelen, als medespelers, niet als
concurrenten. Na enkele weken zie je al merkwaardige ‘resultaten’: betrokkenheid in de lessen, mooi
spel op de speelplaats, helpende handen, fijn taalgebruik… We maken er een punt van om een
leeromgeving te scheppen waarin duidelijke klasregels - opgemaakt in overleg met de kinderen - een
soort ‘contract’ vormen voor het samenleven in de klas en op school. Veilige en duidelijke grenzen
waarbinnen veel kan… Af en toe kleuren kinderen en jongeren eens buiten de lijntjes. Hun hersenen
werken nog niet zoals die van volwassenen, zoals recent breinonderzoek hun soms moeilijk en
onaangepast gedrag verklaart.
Mijn grote waardering gaat hierbij naar de juffen en meesters die in hun LEER-KRACHT staan om die
verbondenheid en duidelijkheid elke dag te realiseren. En eveneens mijn bewondering en dank omdat u,
beste ouders, onrechtstreeks hieraan meewerkt door van uw huis een warme thuis te maken… We
hebben een gemeenschappelijke missie : onze kinderen gelukkig zien opgroeien!
Laten we elkaar daar dit schooljaar veel succes mee wensen!
Stefaan Dewaele
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»2. activiteitenkalender van november/december 2018
november 2018
Zwemmen: L5 - L4 - L6
Zwemmen: KB - 1B
Zwemmen: L2 - L3B - L3A
Zwemmen: KA - L1A
Zwemmen: L5 - L4 - L6
Slag om de Treffer in het zwembad te Waregem
Filmvoorstelling in De Schakel- tweede graad – van 13u. tot 15u. (met de bus)
Zwemmen: KB - L1B
Sinterklaasshow op school – kleuter en lager
OPENDEUR 10u. - 12u. voor ouders met hun peuters (instap in 2019)
Huis van de Sint in Izegem met picknick (K2/K3)
Zwemmen: L2 - L3B - L3A
Zwemmen: KA - L1A
BE PART workshop van 9u. tot 11u. klas 4 (eigen vervoer)

december 2018
Zwemmen: L5 - L4 - L6
Sinterklaas op school
Sinterklaasontbijt op school voor ALLE klassen + bezoek van de Sint.
Zwemmen: KB - L1B
Zwemmen: L2 - L3B - L3A
Zwemmen: KA - L1A
L6 (13.15u.): Infomoment "overgang naar het secundair" door het CLB.
L6 - in CC De Schakel: infoavond "Overgang naar het secundair onderwijs" door het CLB.
19u30 : Infoavond in CC De Schakel voor de ouders van het zesde leerjaar over het
secundair onderwijs; organisatie : CLB Waregem
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Warme Wafeltjesverkoop in het teken van de Warmste Week tvv Over-Hoop
(lotgenotenvereniging jonge verkeersslachtoffers en hun ouders). In de inkom van school –
iedereen welkom!
http://www.over-hoop.be/
Zwemmen: L5 - L4 - L6
Zwemmen: KB - L1B
L6 (13.15u.-14.55u.): Workshop bloed (gegeven door Natuur en Wetenschap).
Zwemmen peuter/1ste kleuter (met ouders en grootouders)
Eucharistieviering
kerstvakantie tot en met 6 januari 2019

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

Alies, dochtertje van Olivier en Julie Deprez- Poublon en zusje
van Elias (K1A)
- hartelijke gelukwensen -

Wij rouwen om het heengaan van:
•
•
•

•
•
•

Marie-Thérèse Vandervennet, oma van Harrie en Bob (oudleerlingen) en Thor (L6)
Noëlla Destoop, moeder van juf Ann (K1A)
Len Dejagere, papa van Nathan (oud-leerling) en broer van
juf Hanne (kleuterjuf op onze school tijdens het
schooljaar 2017-2018)
Marc Ostyn, opa van Robbe, Bram en Sam Arno (oudleerlingen) en Lars (2A) en Femke (K3A)
Raoul Seys, schoonvader van Lies Theys (directeur SBS
Torenhof)
Annie Christiaens, schoongrootmoeder van juf Leni
Desloovere (L3B)
- oprecht medeleven -
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We wensen onze jonggehuwden alle goeds; zij stapten in het huwelijksbootje:

. Robbie Coussens en Pauline Himpe (kleuterjuf)
. Karel Veranneman en Marie Coopman (leerkracht roomskatholieke godsdienst)
- hartelijke gelukwensen We wensen Gery Ghettem, die in opdracht van de technische dienst op school vele
jaren klusjes heeft uitgevoerd, een welverdiend pensioen (01/10/2018).

»4. mededelingen
. We heten een aantal nieuwe personeelsleden welkom in ons team en wensen hen veel succes bij
hun taak op school.
- Juf Sara Verheyen, kleuterleidster in het lerarenplatform van de scholengemeenschap en
verbonden aan onze school. Momenteel is ze samen met juf Trui verantwoordelijk voor de
eerste kleuterklas B
- Meester Maarten, leerkracht LO, die meester Martin vervangt (ziekteverlof)
- Juf Stephanie D’Hondt, toegevoegd aan het tweede leerjaar op vrijdag. Wegens ziekteverlof
wordt ze vervangen door juf Eline D’Hondt.
- Juf Marie Vermeulen, onderwijzeres in het lerarenplatform van de scholengemeenschap en
verbonden aan onze school. Momenteel vervangt ze juf Martine in 4A (ziekteverlof).
- Juf Lore Duchi, toegevoegd aan het derde leerjaar door het ziekteverlof van juf Fien (3A)
- Erika Grondziova, tewerkgesteld als wijkwerker tijdens de middagdienst in het kleuter
. De ouderraad… ‘we maken de school mee’.
De ouderraad kwam op 9 oktober voor de eerste keer samen. We namen afscheid van een zeer
dynamisch duo, voorzitter Koen Casier en secretaris/verslaggever Cindy Anckaert die de fakkel
doorgeven aan Kelly Van Kerckhove (voorheen penningmeester, nu voorzitter), Bert Ravelingien
(ondervoorzitter), Marylène Daussin (secretaris/verslaggever), Vicky Verhaeghe
(penningmeester).
Koen en Cindy blijven lid van de ouderraad. Er zijn ook een aantal nieuwe leden die al de eerste
vergadering bijwoonden (zie verslag ouderraad).
De ouderraad organiseerde al enkele geslaagde initiatieven : picknick op zondag en de
voordracht ‘de ecologische voetafdruk van kop tot teen’ (i.s.m de Gezinsbond en de ouderraad
van de vrije basisschool). Ook de werkgroep Sport zat niet stil met de veldloop en het
waterpolotornooi.
We wensen alle leden een vruchtbaar werkjaar en danken iedereen voor hun vrijwillige inzet.
. Winteruur : fluojasjes aan, naar school en naar huis. Gezien worden in het verkeer!
De school biedt de fluojasjes gratis aan. De voorbije jaren werden de kinderen steeds voorzien
van een passend jasje.
Nieuwe leerlingen krijgen een eerste jasje. Van de andere leerlingen worden de jasjes die te
nauw zitten of versleten zijn, gratis vervangen door een nieuw exemplaar. Wie zijn jasje verloren
heeft, zorgt zelf voor een nieuw jasje.
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De jasjes (genaamtekend) blijven het bezit van de kinderen. School en ouders zien erop toe dat
het gedragen wordt. Aan de ouders vragen we het jasje goed te onderhouden (beperkte
wasbeurten) en het te bewaren zodat het enkele jaren meegaat.
. Het dragen van het fluojasje sluit aan bij de actie ‘Helm op Fluo top’ waaraan de school opnieuw
deelneemt. Wie in fluokledij of met de fietshelm naar school komt, krijgt dagelijks een stickertje
op een spaarkaart, van herfstvakantie tot krokusvakantie. Met een volle kaart kan je gratis naar
de ZOO of naar Planckendael.
. Ter gelegenheid van de week van de geestelijke gezondheid (1 tot 10 oktober) verschenen in
Waregem spreuken in het straatbeeld. Ook onze school liet door Logo Leieland - in
samenwerking met Stad Waregem - een opbeurende boodschap op de deur van de sportzaal
plaatsen :
‘Als je struikelt in het leven, maak er dan een salto van’.
Even stilstaan bij geestelijke gezondheid, even belangrijk als gezond eten en bewegen.
. De voorbije weken hadden we de dag van de sportclubs (19/09) en de dag van de jeugdbeweging
(19/10). In hun outfit kwamen veel leerlingen die dag naar school. Het zijn twee werelden naast
de school waarin jonge kinderen hun talenten ontwikkelen en er vaardigheden voor het leven
leren : fairplay, samenwerken, plezier maken, respect, … kortom TOF!
. 11 november 2018 om 10 uur : herdenkingsviering in de kerk van Beveren-Leie
Alle ouders met hun kinderen welkom!
Op zondag 11 november zal het 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog met een
wapenstilstand werd beëindigd. Een speciale dag dus. Met een stemmige herdenkingsviering om
10 uur in de kerk van Beveren-Leie, gevolgd door een ingetogen bloemenhulde aan het
monument van de slachtoffers, wordt dit historisch moment herdacht. Alle ouders en hun
kinderen zijn hierop uitgenodigd. Enkele kinderen uit het derde tot en met het zesde leerjaar
van de beide basisscholen zullen een muzikaal vredesmoment brengen in de viering. Zij zijn nu
al aan het oefenen onder leiding van juf Nele Decavel, muziekleerkracht van de kunstacademie.
Wie nog wil aansluiten, is heel welkom! Oefenmomenten op woensdagen 24/10 en 07/11 van
17.00 tot 18.00 uur en op vrijdagen 19/10, 26/10 en 09/11 van 15.15 tot 16.15 uur.
. Geen vegetarische maaltijden meer op school
Het aantal kinderen dat op school blijft eten als er een vegetarische schotel op het menu staat, is
sterk verminderd waardoor de warme refter en boterhamrefter herschikt moeten worden. Feit is
dat de meeste kinderen die vegetarische maaltijden op school niet lekker vinden, wat niet
betekent dat vegetarisch eten niet smakelijk is. De leverancier kan echter in onvoldoende mate
tegemoetkomen aan de eisen van gevarieerde, lekkere én goedkope vegetarische maaltijden,
waarvoor we begrip hebben. Na overleg met de ouderraad werd beslist geen vegetarische
maaltijden meer aan te bieden (vanaf december - november zit wellicht nog in de planning).
. Gebruik Kiss & Ridezone aan de school
Toelichting volgens een bericht van Politiezone Mira
Het stadsbestuur heeft een gele Kiss & Ride-strook laten aanleggen. Daar kunnen ouders
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stoppen met de wagen om er hun kinderen af te zetten of op te halen. In de wegcode is er geen
sprake van het begrip Kiss & Ride-strook. Wel kan met het verkeersbord E1 het parkeren
verboden worden terwijl het stilstaan toegelaten wordt. Een Kiss & Ride-strook mag niet verward
worden met een zone voor kortparkeren. Opdat de zone optimaal zou renderen, is het
belangrijk dat de ouders er niet langer dan nodig blijven staan (en achter het stuur van hun
voertuig blijven zitten) om hun kinderen af te zetten of op te pikken. Ouders die hun kinderen
naar de schoolpoort willen begeleiden, sporen we aan tot correct kortparkeren op de
schoolparking of in de schoolomgeving.
Na verschillende meldingen dat (groot-)ouders zich niet houden aan deze regels (een
vaststelling in de hele Politiezone) werd door de wijkinspecteurs van de lokale post Waregem
voorlopig informatief/preventief opgetreden. Vanaf 12 november 2018 zal ook repressief
opgetreden worden.
Van harte dank voor uw medewerking.
. Flyers
De school ontvangt wekelijks flyers van verschillende organisaties al of niet met commerciële
doeleinden. We proberen de bedeling van flyers of infobrochures zeer sterk te beperken omdat
we willen vermijden dat de schooltassen van de kinderen daarmee constant gevuld worden.
Die zaken blijven soms zitten tussen klasbrieven wat de orde niet ten goede komt.
De school maakt in dit aanbod een verstandige ‘selectie’. Op school is er in de inkom tegenover
het secretariaat een informatierek waarin flyers een tijdje bewaard worden. Daar kan je het
gewenste meenemen. Loop af en toe eens langs!
. Proclamatie zesde leerjaar: dinsdag 25 juni 2018 om 19u. In het stadhuis van Waregem

»5.een woord van dank aan
. Marie-Jeanne en Dorine, die dit jaar opnieuw op woensdag het fruit klaarmaken
en in fruitemmertjes naar de klassen brengen; zij doen dit al vele jaren (het
aantal jaren is niet meer bij te houden…); onze beste dank voor dit
volgehouden werk!
. Aan de ouders die iets leveren aan de school:
- mama van Viktor Holvoet: kisten fruit
- mama van Rune en Fran Debaere: tweedehandsboeken
– de vele ouders voor het schenken van kartonnen cilinders
. De begeleidende ouders en leerkrachten bij de veldloop van 26 september
2018. Vijfendertig leerlingen uit het lager namen deel aan dit jaarlijks
evenement en werden sportief aangemoedigd. De organisatie door de WG
Sport is uniek: deelnemende kinderen worden uit de opvang gehaald, het
vervoer heen en terug gebeurt met een bus. Er wordt op toegezien dat
iedereen na afloop op school afgehaald wordt of terug naar de opvang gaat.
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»6. op een rode paddestoel
Op maandag 15 oktober zijn we als gele en rode kabouters vertrokken met de bus naar het
bos en natuurlijk was Jules ook mee. Dat we er allemaal zin in hadden, dat hebben de
juffen wel gemerkt, want we zijn van in het begin uit volle borst beginnen te zingen: “we
zijn er bijna...”. Toen we aankwamen in het park van Casier vonden we het de max dat we
het bergje naar beneden mochten lopen. Iedereen wou de eerste zijn, dus gingen we er in
volle galop vandoor. Eenmaal beneden hoorden we dat we allerlei kabouters gingen zoeken
in het bos en iedere kabouter wou ons iets anders vertellen, wij waren heel benieuwd om te
horen wat zij ons te zeggen hadden en konden dan ook niet vlug genoeg vertrekken om de
kabouters te zoeken. We vonden het superfijn in het bos, we hebben vrolijk gezongen, we
verzamelden eikels en kastanjes, we mochten springen over takken, spinnen en
paddenstoelen zoeken, kortom te veel om op te noemen. Maar het leukste was toch dat we
een plastiek mochten bedekken met bladeren en dat de juffen die dan boven ons hoofd
hielden om ons daarna te bedelven onder een regen van blaadjes en gelukkig werden we
hier niet nat van. Opeens zagen de juffen kabouters die in de struiken verstoppertje aan
het spelen waren en met verwonderde ogen zochten wij mee naar alle kabouters en
iedereen heeft toch zeker wel één echte kabouter gezien, spannend en de max toch. Wat
is het toch fijn om klein te zijn!!! Het bosbezoek hebben we afgesloten met leuke
loopspelletjes op “de berg” en iedereen bleef onvermoeibaar en stond keer op keer klaar
om nog eens naar beneden en boven te lopen,
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Ook Jules heeft ervan genoten...en een duit in zijn plastic zak gedaan...
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»7. Beveren Kermis: ‘La Bella Italia’
Op zaterdag 1 en zondag 2 september was het Beveren kermis. Naar jaarlijkse
gewoonte heeft de school samen met de ouderraad deelgenomen en een stand
gehouden op de Kerkplein.
Thema dit jaar was 'La Bella Italia'. Onze stand was volgens het thema mooi
versierd. Er was ook bij de verschillende verenigingen een gratis spelletje voor de
kinderen, wie meedeed kreeg kans op een lotje van het feestcomité.
Het was heel het weekend mooi weer, veel kinderen en ouders hebben een bezoek
gebracht aan onze stand en dankzij de vele helpende handen was het een zeer
geslaagd weekend!
Het geld da t ingezameld werd gaat naar de kassa van de ouderraad om achteraf
naar de kinderen van de school terug te vloeien in verschillende vormen: deels
aankoop nieuw speeltuin kleuters, vervoer met bus naar sportactiviteiten, werking
van verschillende werkgroepen (sport, milieu, verkeer, …).
In naam van de werkgroep 'kermis' willen wij nog eens de helpende
handen bedanken voor de hulp bij het opstellen van de tenten, het werken
in de bar, het inrichten van de tent, het opruimen, het zetten van de koffie,
... Alleen kunnen wij dit niet. Dus een grote merci!
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8. Bezoek aan het vogelopvangcentrum te Beernem (het VOC)
Men vangt uiteraard vele vogels op en
revalideren ze, maar het VOC probeert ook
alle andere wilde dieren te helpen. Denk
maar aan vossen, eekhoorns, egels, marters,
hermelijntjes, wezeltjes, hazen, wilde konijnen,
vleermuizen en zelfs reeën.
Naast het verzorgen van de patiënten die bij
hen worden binnengebracht, trekken zij er ook
regelmatig op uit om vogels en dieren uit
allerlei penibele situaties te redden (vogels en
dieren uit loodsen wegvangen, vogels uit
schouwen halen, dieren bevrijden uit stroppen of klemmen, losgelaten of ontsnapte exoten
gaan wegvangen).
Zij hebben ook een belangrijke milieu-educatieve functie en hun verzorgingsactiviteiten
vormen een uitgangspunt om mensen bewust te maken van de milieuproblematiek en dat de
zorg voor de natuur een zaak van ons allemaal is.
Hoe meer mensen ons opvangcentrum bezoeken, hoe meer mensen ook zien aan welke
gevaren (bijna altijd door een of andere tussenkomst van de mens, denk maar aan
hoogspanningskabels, jacht en vogelvangst, verkeer, ...) onze wilde dieren worden
blootgesteld.

Hieronder volgt het verslag van het tweede leerjaar A.

Het vogelopvangcentrum zorgt voor de zieke en
gewonde dieren. Ze brengen ze ook binnen als
iets gebroken is. Gelukkig maar! (Frele en Doryane)

De egels waren superschattig! En er was
een vleermuisje. De oehoe was eng en hij
staarde ons aan. (Luna en Eno)
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De vogeltjes waren een beetje bang.
Het was superleuk! De dieren waren
supermooi. En we hebben ook een
egel gezien, die was echt ‘cute’
In het vogelopvangcentrum was het
mooi. De eekhoorn klom op het hek!
En we hebben een eend gezien.
(Dieuwke, Marit en Matteo)

De dieren waren superschattig, het
was heel erg leuk. Veel dieren waren
ziek. Het was heel leuk om de dieren
van zo dichtbij te zien.
(Stien, Sugal en Latoya)

De verzorgers van het opvangcentrum zorgden heel
goed voor de dieren. Ze hebben veel uitleg gegeven.
Er waren daar heel veel vogels en een paar egels. Er
was een dier doodgegaan.
(Emma, Enora en Lars)

Wil u meer te weten komen over het vogelopvangcentrum?
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Hieronder leest u het verslag van de bosuitstap door de leerlingen van het 2 de leerjaar B.

Hier moesten we kijken naar de kleuren
van de blaadjes. (Vic en Meraol)

Om door te mogen moesten we de gids
met eikels betalen. (Esmée en Mathis)

We hebben een vogelnest gevonden op
de grond. (Samanter en Inora)

We vonden veel vruchten en blaadjes.
Die moesten we sorteren. (Floranne en
Alexis-Ariste)

Hier zie je een helikoptertje. Dat is het
vruchtje van de de esdoorn.
(Manon en Alycia)

We hebben een kunstwerk gemaakt met
wat we vonden in het bos. (Febe en
Noor)

Met onze ogen toe moesten we naar de
geluiden luisteren in het bos. (Ella en
Loïc)

Hier zie je een foto van een pissebed.
(Esmée en Alycia)

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 15

We moesten de eitjes van de pissebed
(isomobolletjes) onder onze oksels
steken en niet laten vallen terwijl we
over de boomstam stapten. (AlexisAriste en Noor)

We hebben een duizendpoot leren
kennen. We moesten stappen zoals een
duizendpoot. (Floranne en Ella)

We zagen een houten eekhoorn in het
bos. We moesten door het poortje om
iets bij te leren over de eekhoorn. (Vic
en Inora)

Hier moesten we plaatjes omdraaien.
Zo kwamen we heel wat over de
eekhoorn te weten: wat hij eet, waar hij
leeft, hoe hij eruit ziet, … (Mathis en
Samanter)

We mochten op het speelplein spelen.
We konden ook in het zand spelen. Het
was daar heel leuk. (Meraol en Febe)

In de namiddag mochten we naar het
vogelopvangcentrum. Hierover maakte
2A een verslag. (Loïc en Manon)
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»9. warme wafeltjesbak op school voor het goede doel
Net als vorig jaar zullen er weer wafeltjes gebakken
worden voor het goede doel en dit jaar in het teken van de
Warmste Week van StuBru ten voordele van Over-Hoop.
Iedereen is welkom op vrijdag 14 december vanaf
14u. in de inkom van onze school voor warme chocomelk
en warme wafeltjes.
Twee jonge verkeersslachtoffers (Gill Devoldere en Maxime
Vanbrabant) zullen aanwezig zijn om een handje te helpen.

Over-Hoop vzw is een lotgenotenvereniging
voor families met jonge verkeersslachtoffers.
De jonge verkeersslachtoffers en hun familie
krijgen na het ongeval heel wat te verwerken,
want vaak verandert hun leven drastisch: ze
kunnen niet meer naar dezelfde school, hun
vrienden haken af, hun oude hobby's kunnen
ze niet meer uitoefenen, hun plek vinden op
de arbeidsmarkt is aartsmoeilijk, of anderen
die getroffen zijn door ernstig hersenletsel
moeten op zoek naar een geschikte
voorziening waar ze kunnen verblijven...
Over-Hoop vzw wil voor deze jongeren een
ontmoetingsplaats met lotgenoten creëren.
Jonge verkeersslachtoffers ontmoeten elkaar
tijdens leuke activiteiten die door Brainstorm, de jongerenwerking van Over-Hoop,
georganiseerd worden.
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»10. composteren
Samen met het 2de leerjaar hebben we compost onderzocht. Daarvoor werkten we in groepjes van
6 leerlingen. Per kind hadden we een handschoen, een blad en een potlood en 2 loepen
(vergrootglas) en natuurlijk een emmer compost met o.a. GFTafval.
Wat betekent GFT eigenlijk?
De G staat voor groenteafval, de F voor fruitafval en de T voor tuinafval.
In onze compost mag ook mest van planteneters en mogen er ook theezakjes, filterzakjes met
koffiedik, eierschalen en keukenpapier.
We vonden veel diertjes in onze compostemmer: de mijt die heel klein is, de springstaart, de mier,
de rups die een vlinder wordt, de spin, de kever, de miljoenpoot, de duizendpoot, de oorworm, de
slak, de compostworm, de pissebed enz.
Compost dient als voedingsstof voor planten, struiken en dieren.
Wij, de leerlingen van het 5de leerjaar, vonden het een heel boeiende activiteit. Voor herhaling
vatbaar!
Mona Decock en Pepijn
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»11. sinjado’s
SINJADO'S VEEL NOTEN OP HUN ZANG, straks zijn we er weer!
De Sinjado's zijn een koortje, aanvankelijk samengesteld uit kinderen van de beide
basisscholen. We willen ons echter uitbreiden naar een “gezinskoor” (vanaf 7 tot
90+),
Via een gevarieerd repertorium proberen we de liefde voor muziek bij te brengen,
En goed zingen ….. kan je leren!
We repeteren enkele keren per maand, dit op vrijdag over de middag (12.30u.13.10u.) in de stedelijke school. De kinderen worden onder begeleiding van en naar
hun school gebracht.
Voor alle andere zangers is er een tweewekelijkse repetitie van 9.30u.-10.15u. in
de kerk van Beveren-Leie.
De liedjes (ritme en dansjes) worden speels en professioneel aangeleerd door
Carine Viaene. Hilde Vandevoorde zorgt voor deskundige pianobegeleiding.
Kom erbij !!!!
Voor meer info: neem vrijblijvend contact op met:
Carine Viaene: 0470 05 53 47
Hilde Vandevoorde: 056 70 57 46
Chris Baert: 056 68 74 87
do, re, mi, groetjes van ons drie
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»12. De Gavers
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»13. eerste hulp bij ‘klimaatsverwarring’
We horen het wekelijks in het nieuws: vandaag zijn er dubbel zoveel dagen met extreme neerslag dan
50 jaar geleden!! De start van de metingen was in 1833 en vanaf 1900 begint dat aantal te stijgen met
een record in 2014. Het gaat op en neer, maar we kunnen stellen dat er om de 4 à 5 jaar een
warmterecord wordt verbroken.
In België is het nu al 2°C warmer dan 100 jaar geleden, vooral de nachten zijn warmer. Het regent nu
meer tijdens de winter. En onze zomers worden steeds droger. Dat heeft zijn effect op planten en
dieren. Bepaalde soorten libellen en vlinders uit warme oorden die we hier vroeger niet zagen, vinden
we nu in België.
Wat dan als het eens een koude winter is? Dan denken veel mensen dat het toch nog niet zo erg gesteld
is met de klimaatopwarming! Maar we moeten de wereld in zijn geheel zien, het is niet omdat het bv. in
België een koude winter is, dat dat ook zo is op een andere plaats in de wereld! Het ‘normale’ weer
wordt steeds vaker overal ter wereld verstoord!!

De NASA gaf aan dat van 1880 tot 2017 de temperatuur met 1,15°C steeg. Overal waar mensen wonen,
wordt het warmer en dit voornamelijk in het noordelijk halfrond. We merken de gevolgen het eerst
boven land.
Niemand kan nog ontkennen dat de sneeuw en het ijs aan een hoog tempo aan het smelten is en dat is
zo’n 3 jaar geleden begonnen. ER IS NU AL 60 % MINDER SNEEUW !!!! Vermoedelijk is er binnen een 15tal jaar geen zeeijs meer op de noordpool in de zomer. Daardoor zal de zeespiegel niet veel hoger zijn,
maar het is erger als het landijs smelt, want dan stijgt de zeespiegel wel!!
Stel dat de zeespiegel zo’n 75m hoger zou zijn, dan verdwijnt heel Vlaanderen! De zeespiegel stijgt nu al
3,3 mm/jaar, dus is de zeespiegel binnen 10 jaar 3,3 cm hoger! Binnen 100 jaar 33 cm! En dan houden
we nog geen rekening met het feit dat die stijging om de zoveel jaar een versnelling hoger gaat (door
onze extreme vervuilingen heeft dat een sneeuwbaleffect waardoor alles sneller gaat)!!
Uit de Standaard :
“De totale stijging tussen 1993 en 2100 kan dus tot 65 centimeter bedragen, stelt professor Steve
Nerem. Volgens de leider van het onderzoek in Colorado kan het zeeniveau tegen de eeuwwisseling
stijgen tot meer dan 10 millimeter per jaar. Daarbij zouden onder andere delen van Gent, Lokeren en
Dendermonde onder het zeeniveau komen te liggen”.
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Hoe zit dan nu in elkaar? Allereerst hebben we het broeikaseffect. De aarde bestaat 4,6 miljard jaar en
door onze ‘verspillende’ levenswijze, lijkt het wel alsof onze aarde elk jaar een nieuwe jas boven de
oude aantrekt waardoor alles veel te veel opwarmt.
Dat komt door de broeikasgassen. Broeikasgassen krijg je vooral door de verbranding van fossiele
brandstoffen (steenkool, olie en gas). Daarnaast is de ontbossing echt een groot probleem! Het is
ongelooflijk hoe wonderlijk bomen zijn. Wij hebben die nodig om al die CO2 (koolstofdioxide) uit de
lucht te halen. Ze geven bovendien zuurstof (O2) af. Die zuurstof hebben we nodig om te ademen en te
leven. Er worden jammer genoeg ontzettend veel bomen gekapt aan een razendsnel tempo!!!

Een volgend probleem is de spijsvertering van de herkauwers (koeien, schapen, geiten) : het laten van
hun ‘scheten’ brengt veel methaan in de lucht!!! Dit zorgt voor zo’n 4% van de broeikasgassen. De
afvalverwerking in België scoort zo’n 1,3%.
We kunnen dus stellen dat de grootste uitdagingen het aanpakken van de verbranding van fossiele
brandstoffen en de ontbossing zijn!
Het IPCC, een klimaatpanel van de VN (830 wetenschappers) houdt alles nauwlettend in het oog. Zij
brengen om de 5 à 6 jaar een groot rapport. Sinds 1990 ontvangen alle wereldleiders hun verslag.
Jammer genoeg zijn er wel wat ‘klimaatontkenners’ die stellen dat opwarming met 1°C niet veel
voorstelt. Maar dat is helemaal niet zo! Stel dat de planeet zo’n 4 à 5 °C opwarmt, dan verandert de
aardbol compleet!! Waarschijnlijk overleeft de menselijke beschaving dat niet!!! Dat geeft een complete
onbekende wereld, dit is nog nooit zo geweest, dus het is moeilijk te voorspellen welke gevolgen dat op
ons (maar vooral onze kinderen, kleinkinderen) gaat hebben!!
Men stelt de officiële gevarengrens op een opwarming van 2°C. De landen deden hun politieke belofte
om dit te voorkomen. Maar wetenschappers zeggen dat een opwarming van 1,5°C ook echt gevaarlijk is!
De temperatuur steeg van 1850 tot 1950 gemiddeld al 1,15°C, waardoor we slechts 0,85°C over hebben
om te slagen in ons doel! Maar als de wetenschappers gelijk hebben (opwarming 1,5°C), dan rest er ons
slechts 0,35°C!!
We merken ook veranderingen bij onze stromingen in de oceanen. Vroeger gingen die stromingen heel
snel en dat zorgde voor ons gematigd klimaat. Maar door de opwarming vertragen die warme
golfstromen. Als die zouden stilvallen, dan zouden we binnen een tiental jaar terecht komen in een
compleet ander klimaat!!! Die zorgen voor warmere zomers en koudere winters! Dit zal voor de boeren
een complete ramp betekenen.
Nog gevaarlijker is de permafrost (het verschijnsel dat in bepaalde gebieden nabij de polen en in het
hooggebergte de ondergrond nooit helemaal ontdooit)! Die is aan het smelten. Maar die zit vol bevroren
methaan en CO2! We willen zeker niet dat die gassen ook nog eens vrijkomen! Om een voorbeeld te
geven : in Siberië zit voldoende gas om de aarde 3°C op te warmen!!! Het is dus meer dan dringend om
tot actie over te gaan!! Anders zal dit allemaal een domino-effect hebben en wordt alles nog eens
versneld!!
De vraag is dan: is het nog haalbaar om onder de 1,5°C opwarming te blijven? Jammer genoeg niet. Er zit
een vertraging tussen actie en reactie. Je kan de gevolgen van de broeikasgassen vergelijken met een
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thermostaat thuis. Als je een hele tijd niet thuis bent geweest in de winter, duurt het een hele tijd
alvorens je huis opgewarmd wordt. De verhoging van de temperatuur (klimaatopwarming) komt ook
zo’n 30 tot 40 jaar achter. De gevolgen die we dus nu zien (droogte, extreem weer), zijn de gevolgen van
wat we in de jaren ’80 gedaan hebben. En wat de gevolgen zullen zijn van wat we nu doen, dat zal pas
over zo’n 30 tot 40 jaar later te merken zijn (hoe oud zijn wij en onze kinderen dan?). Daar kunnen we
enkel naar gissen daar het nog nooit in de geschiedenis voorgevallen is. We hebben geen
vergelijkingspunten.
Is het dan nog haalbaar om onder de 2°C te blijven? Dat is maar de vraag, maar hoe sneller we reageren,
hoe minder erg de gevolgen zullen zijn voor onze kinderen, kleinkinderen. Het is nooit te laat om te
proberen om de temperatuur te stabiliseren! Er zijn plannen om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn,
maar dan gaan we serieuze maatregelen moeten nemen!!
Het noorden van Afrika en het Midden-Oosten zullen te kampen krijgen met extreme droogte. Dat zal er
dus voor zorgen dat we in 2040-2050 meer dan 10 keer meer klimaatvluchtelingen hebben!
Enkele tropische ziektes zouden zich dan binnen 10 jaar ook wel eens bij ons kunnen verspreiden (vb. de
uiterst agressieve en ziekte-overbrengende tijgermug is sinds de zomer van 2018 definitief in onze
regio).
Door de droogte zou het kunnen dat de voedselprijs tegen 2060 enorm kan stijgen. Dan kan de
economie in elkaar storten en kunnen er spanningen ontstaan tussen landen, wat kan lijden tot grote
problemen.
Oké, het allerbelangrijkste nu : WAT KUNNEN WIJ ERAAN DOEN ?
Het zal belangrijk zijn dat de wereld zonder fossiele brandstoffen verdergaat. Verder moeten we de
ontbossing tegen gaan.
We kunnen onze overheden dus enkel aanmoedigen tot het gebruik van hernieuwbare energie (vb.
zonne-en windenergie). We kunnen zo 4 tot 6 keer meer energie opwekken aan betaalbare prijzen. Er
zijn nu 340 000 windmolens, een derde staat in China. Als we 7 miljoen windmolens plaatsen, dan
hebben we genoeg energie op wereldniveau. Stel dat we een land met de grootte van Spanje vol zetten
met zonnepanelen, dan is dat voldoende om aan onze energievraag te voldoen.
Nu enkel nog de politieke moed…
Samenvatting van de lezing van Pieter Boussemaere,
Meer weten? www. 10klimaatacties.be
een verslag van juf Sofie Vandeputte
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»14. verslag van de Ouderraad op 09/10/2018
Aanwezige leden
Rony Cooremans
Koen Casier
Hans Meersman
Desmet Sylvie
Ward Pappijn
Anouk Beernaert
Cindy Anckaert
Kelly Van Kerckhove
Aanwezige leerkrachten / directie
Stefaan Dewaele
Angelique Ampe

Bieke Crabbe
Florine Stragier
Sharon Claeys
Koen Le Percq
Eveline Vanhenis
Tine Dupont
Vicky Verhaeghe
Marylène Daussin

Julie Depypere
Joke Godderis
Greet Geiregat
Vanessa Vanquickelberghe
Björn Vansteenkiste
Maarten Persyn
Bert Ravelingien
Saskia Caes

Trui Callens

Ann Vercruysse

Verontschuldigd
Davinia Glorieux

1. Verwelkoming
We verwelkomen iedereen op de eerste ouderraad van het nieuwe schooljaar.
Nieuw bestuur: Marylène (secretaris), Vicky (penningmeester), Bert (ondervoorzitter) en Kelly
(voorzitter)
Nieuwe leden: Vanessa, Nathalie, Greet, Maarten en Björn

2. Overlopen en goedkeuren afsprakennota

Iedereen kreeg de afsprakennota via mail en kan zijn akkoord geven via de ledenlijst.
Nieuwe items in de afsprakennota zijn:
er is nu ook een ondervoorzitter
looptijd bestuur gaat van 4 naar 3 jaar
gdpr

3. Overlopen werkgroepen

3.1 Sport: Eveline, Joke, Koen, Cindy
3.2 Verkeer: Stefaan, Koen, Anouk, Dimitri, Tine
3.3 Kaas-en wijnavond: Ward, Koen, Cindy, Kelly, Bert, Hans, Vanessa, Greet
3.4 Quiz: Ward, Koen, Bert, Cindy, Vicky, Rony, Hans, Sharon + Evt Bram
3.5 Koekjesverkoop : Bieke, Eveline, Emmy
3.6 Voordracht: bestuur
3.7 Kermis: Joke, Saskia, Sylvie, Marylène, Vanessa, Davinia
3.8 Milieu: Sofie, Bert, Ward, Koen L, Ann, Leni, Elke, Stefaan, Marylène, Gert (stopt
waarschijnlijk met de werkgroep)

4. Evaluatie voorbije activiteiten

15 juni: Kubb Avond
Zeer geslaagde editie… er was vorig jaar veel eten!
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Datum 2019: 3de vrijdag van juni (2019-06-21)
27 juni: Proclamatie
Slechte receptie, te betreuren. Om 21u was het afgelopen en opgeruimd. Eten niet zo lekker.
Spijtig voor de kinderen: geen afscheid van elkaar. Niet alle scholen doen een sleepover om
afscheid te nemen. Bieke zal dit nog eens melden tijdens de schoolraad
27 juni: Sleepover
Kleine kost en heel leuk voor de kinderen. Best niet op dezelfde dag voor kleuters en 6de. Goed
afspreken: woensdag en donderdag
Koen Casier zal dit jaar 'organiseren'
28 juni: Bbq lagere school
Opnieuw zeer goed weer zoals ieder jaar. Terug vrij podium geweest en was heel leuk voor de
kinderen
Beach volley: zeker terug inschrijven voor volgend jaar!
31 augustus: Opendeur
Ward en Hans deelden ijsjes uit aan de kinderen.
Vicky en Marylène zorgden voor een leuke stand van de ouderraad
31 aug – 2 sept: Beveren kermis
Dank aan de werkgroep en aan alle helpende handen
Opbrengst: € 1290
Evaluatie: Problemen met levering van dranken en vooral met facturatie Schotte. Wij kijken uit
naar een ander drankleverancier. Veel stoelen verdwenen, en niet enkel bij ons maar ook bij
andere verenigingen. Tine zal voorstel doen bij volgende vergadering Feestcomité om stoelen
en tafels gezamenlijk te huren (voordeel: iedereen heeft hetzelfde materiaal en alles wordt in
één keer geleverd en afgehaald)
Systeem van werklijst zal normaal gezien volgend jaar een gedeeld document zijn zodat
iedereen kan zien wie wanneer komt helpen en welke shifts nog ingevuld moeten worden.
16 september: Back to school picknick
Leuk initiatief, mooie opkomst
Totale kost:€ 242
Evaluatie: Spijtig dat het zo laat werd aangekondigd, maar toch zeer geslaagd. Het moest goed
weer zijn en dat was ook het geval. Vraag van Hans waarom inhuldiging nieuw speeltoestel op
dat moment werd gedaan, vóór de verkiezingen. Kleuterjuffen vonden het ook spijtig dat dit
niet met alle leerlingen is gebeurd. De directeur wilde dit niet langer uitstellen en zag de
inhuldiging te combineren (door kernbestuur ouderraad + schoolbestuur). Het speeltoestel
moest er een jaar geleden al staan, maar door leveringsproblemen werd dit telkens vertraagd.
Het schoolbestuur werd uitgenodigd omdat zij tenslotte voor 7500 euro het toestel
gefinancierd heeft.
Picknick is voor herhaling vatbaar, maar opletten met kosten. Indien we dit 3 keer per jaar
doen, is dit een extra grote kost voor de ouderraad.
Volgende activiteit waarschijnlijk op een vrijdag avond rond kampvuur met soep. Er kan
eventueel een kleine bijdrage gevraagd worden om de kosten te drukken.
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Opgelet met datum te kiezen: op 14/12 Kom op tegen kanker: geen dubbel boeking!
19 september: Activiteit sportiefste leerlingen van vorig schooljaar
Jump Pottelberg; 16 leerlingen
Mooie korting gekregen. Totaalkost: € 146
Het is moeilijk een activiteit te kiezen voor kinderen van het eerste tot zesde leerjaar maar het
was leuk voor de kinderen.
26 september: Veldloop voor alle leerjaren
38 leerlingen. Mooi weer en leuke namiddag.
Organisatie was niet evident met inschrijvingen: te kort op elkaar met afronden digitaal
inschrijvingen
5 oktober: Dag van de leerkracht
Elke leerkracht kreeg een eigen draagtas met opdruk: “behoort toe aan…: een fan-TAS-tische
leerkracht”
Bedankt aan Vicky om dit te maken, de leerkrachten vonden het een leuke attentie, vooral dat
het gepersonaliseerd was

5. Toekomstige activiteiten
18 oktober: Voordracht natuurpunt
Flyer is meegegeven. Activiteit is gratis, inschrijven wel noodzakelijk
Weinig inschrijvingen tot nu toe (9 leerkrachten en 4 ouders buiten ouderraad)
24 oktober: waterpolotornooi 3de graad
21 november: Slag om de Treffer: alle leerjaren
5 december: Sinterklaasfeest
Op 22 november zal de papa van Axelle (1ste lj) via zijn organisatie een try-out van een
sinterklaasshow brengen. In de voormiddag kunnen de kinderen van de lagere school vanaf het
2de leerjaar de show bijwonen, in de namiddag gaan de kleuters en het eerste leerjaar kijken.
Op 5 december komt de Sint dan langs op school. Er wordt een ontbijt met klaaskoeken voorzien
voor de kinderen.
Wie komt er helpen? Marylène, Cindy en Tine

6. Varia
Nieuwe drankenleverancier
Naar aanleiding van meerdere keren foute factuur, vuile glazen, vuile tafels, kijken we eens uit
om eventueel een andere vaste leverancier te nemen.
Deconinck Vichte: geen tafels en stoelen, doet ook geen leveringen (alles afhalen)
Decuypere Harelbeke: geen tafels en stoelen; leveringskosten van € 35.
Dobbels-Lefever? Hogere prijzen
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Juf Trui polst bij dranken Dobbels-Lefevre of het mogelijk is om bij ons te leveren
Aankoop speeltuin kleuters
Totale kost voor de ouderraad: € 2108
Reeds ingewijd tijdens Picknick
Aankoop tuinhuis?
Nog te bespreken tijdens startvergadering werkgroep milieu!
Actie helm op fluo top?
OK: ingeschreven!
Nieuwe fluo jasjes zijn toegekomen.
Controleren in de klassen door werkgroep verkeer op woensdag 24 oktober (Tine en Greet). De
directeur geeft nog een brief mee aan alle leerlingen.
Aankoop turn T-shirts
Offerte voor 8,73€/stuk. Zou dus +/- 2000€ in totaal zijn.
Vragen voor nieuwe offerte met 1 kleur. Logo moet niet per se in alle kleuren zijn.
Aankoop T-shirts ouderraad
Afgeschaft => wordt vervangen door schorten (Zwart met witte of groene opdruk of eventueel
borduren na inlichten prijzen). Vicky vraagt offerte aan
Sleutel activiteiten ouderraad
Het zou handig zijn mocht er iemand van de ouderraad beschikken over een sleutel waarmee we
binnen kunnen in de school zelf.
=> Stefaan zal de toegang aanpassen en aan het bestuur een sleutel bezorgen waarmee men de
school binnenkan en toegang heeft tot de lokalen voor vergaderingen, activiteiten… Opgelet
met alarm: zeker doorgeven zodat het alarm niet aan staat bij betreden van de school!!!
Verkeersveiligheid op de parking
Er komt een nieuwe verharding door ‘t Vlasbloempje langs de school (vrijhouden van voetweg
naar Kortrijkseweg). De directeur is ook vragende partij om de groene afsluiting langs de
schoolparking te vervangen door een natuurlijke haag.
Vraag of mogelijk is om bijvoorbeeld bumpers te plaatsen?
Situatie soms heel gevaarlijk omdat veel kinderen de parking moeten oversteken om zich naar
school te verplaatsen.
Veel kinderen passeren niet langs het gebouw maar wel over de parking!
Hoe kunnen wij dit veiliger maken? Te bespreken in de werkgroep verkeer.
Fietsenstalling
De oude fietsenstalling wordt op het domein van de school geplaatst, maar wanneer weet men
nog niet. Eerste punt in de planning door 'dienst gebouwen'
Opmerking: Aan de fietsenstalling voor de school zijn er nog veel vrije plaatsen!
Luifel lagere school
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Komt in orde maar men weet nog niet wanneer. Door stormschade ook een zaak van de
verzekering; daarna procedure van gunning. Het stadsbestuur volgt dit zeker op.
Leren leren
Moet dit jaar terugkomen voor 5de en 6de leerjaar.
Kinderproject
Voorkeur van de leden voor Soep (ipv chocomelk). Terug laten doorgaan, op dikke truiendag? 12
februari 2019 => Anouk
11/11/18: 100ste viering wapenstilstand
Samen met DKO: delegatie van 2 scholen met bloemen. Kindjes mogen zich opgeven, brief volgt
nog
Vegetarische maaltijden?
Sterk dalend aantal eters op vegetarische dagen. Opvallend veel meer boterhameters. Gestemd
om dit weg te laten. Vraag naar de directeur toe om een mail te sturen naar Hanssens om te
melden dat het niet lekker is en dat wij daarom kiezen om geen veggie meer aan te bieden.
Misschien kan Koen Le Percq kijken om een 'Veggie event' te organiseren om de kinderen te
laten proeven dat vegetarisch eten lekker kan zijn als het goed bereid is?!
N.B.: Klink van nieuwe poort op kleuterspeelplaats valt af! Ondertussen hersteld.
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»15. studiereis van het zesde leerjaar naar Ename
Op donderdag 18/10/2018 ging onze zesde klas naar Ename op studiereis. Daar zijn we naar het
Provinciaal Archeologisch Museum (het PAM) geweest.
Eerst bekeken we een film over hoe Ename er vroeger uitzag. Toen we klaar waren, gingen we naar de
eerste gang, waar allemaal vondsten van de oude burcht en de abdij stonden. Er waren ook veel replica’s
(dat is namaak). Die stonden daar zodat blinden kunnen voelen wat er gevonden werd. Het museum is dus
voor blinden toegankelijk.

De gids vertelde ook dat de Schelde vroeger de grens trok tussen 2 rijken: het Duitse rijk en het Franse
rijk. Dan kwam er oorlog tussen het Duitse en het Franse rijk. Het Franse rijk won en nam een heel stuk
land in. De burcht werd afgebroken en er werd een abdij gebouwd. Nadat de gids ons had uitgelegd hoe
de abdij is ontstaan, nam de gids ons mee naar een kamer waar er veel poppen stonden. Die hadden
allemaal wat te vertellen. Plots begon er een filmpje over een archeoloog, Ze legde uit hoe het vak
archeologie is. Dan startte er nog een filmpje van een novice, een jongen die op de abdij woonde. Hij
legde uit hoe het vroeger was op de abdij. Dat was geen pretje!

Vervolgens gingen we naar de keuken waar er allemaal nep-dieren hingen, zoals eenden, kippen, fazanten
enz… Er lag geen enkel 4-potig dier tussen omdat de monniken dat niet mochten eten.
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Ten slotte kregen we een muur te zien waar er allemaal scherven, botten, stukken muur, stukken hout,
afvalputten enz… in zaten. Dat was om te tonen wat voor een ingewikkelde puzzel archeologen moeten
oplossen.
Juist voor het middageten zijn we naar de eerste verdieping gegaan. De begeleidster ging met ons mee.
We werden in 5 groepjes verdeeld. Elk groepje kreeg een doos. De opdracht was om de inhoud van onze
doos te onderzoeken. Elk groepje had een doos met een andere inhoud. In de dozen zaten scherven, glas
maar ook beenderen en nog wat andere dingen.
Onze opdracht was om te bekijken van wat we het meeste hadden. Daarna moesten we zoeken van welk
dier of ding het was. Sommige groepjes mochten scherven in elkaar puzzelen, anderen mochten met inkt
en veer schrijven.
Al de gegevens moesten we in een boekje opschrijven. Het was heel interessant en we hebben veel
bijgeleerd over de vondsten van de middeleeuwen in deze abdij. We voelden ons echte archeologen!

‘s Middags gingen we naar een oud café, “D’ Oude Abdij”, om onze picknick op te eten.

Na het middageten vertrokken we van het café te voet naar de archeologische site van Ename. We hebben
daar een paar dingen gevonden die in het boek “Feest in de abdij” van Marc Debel voorkomen: de
bibliotheek, de pandgang, de kapittelzaal, de waterput en de kerk in een vorm van een kruis. In de oudste
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bibliotheek van de abdij stonden er maar 8 boeken. Natuurlijk mochten ze in de kapittelzaal wel praten
want daar bespraken ze wie welke taak kreeg. Meester gaf nog veel meer uitleg, ook over de nieuwere
uitbreidingen van de abdij. Daarna waren we klaar met te verkennen, het was superleuk en leerrijk!!!
Na een korte wandeling kwamen we aan in het bos van de monniken. Je kan er nog goed zien waar de
monniken hun vee lieten grazen en waar ze bessen konden plukken. We zagen ook een bordje waarop
stond dat er in het bos wilde paarden waren. De paarden grazen het gras af, dat noemt men natuurlijk
bosbeheer. We liepen ongeveer 1 kilometer door en we kwamen aan de konijnenberg. Daar vingen de
mensen van de abdij konijnen met een fret en met netten. Ze vingen ze vooral voor de pels, maar durfden
ook al eens zondigen en een konijntje opeten.
Iedereen liep op de konijnenberg, die stond vol met distels. Luka had zelfs een bolster in haar haar. Weet
je het nog die paarden? Wel die lopen ook op de konijnenberg en doen daar soms hun behoefte. Hanne
liep onoplettend rond, plots liep ze in een grote drol. Er stonden op de konijnenberg ook 2 koeien dat was
voor sommigen zeer fascinerend. Op de berg stond ook veel bomen, zoals een eik en een es.

Dit was het einde van een heel leuke en leerrijke dag!
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