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»1. woordje van de directeur
Beste ouders,
Je kunt ervan houden of niet… de donkerste dagen van het jaar waarin we in het donker het huis verlaten
en ’s avonds in het donker terugkeren. Amper het daglicht gezien.
We zijn minder buiten, je moet meer attent zijn in het verkeer, er is het wisselvallig weer, een
verkoudheid kan de kop opsteken, cadeaustress slaat toe, …
Maar wellicht ervaart u ook gezelligheid en warmte, het verlangen naar kerst en wat verlof, een
wandeling om een frisse neus te halen, tijd om het wafelijzer nog eens boven te halen, leuke wensen, fijne
momenten met de familie, … Het is maar hoe je het bekijkt.
Op school hebben we in deze koude maand met de kinderen een ‘warme week’ beleefd. Nadat we de Sint
hebben uitgewuifd, deden we op 10 december mee aan de ketnetkoekenbak, een actie die we
registreerden voor de Warmste Week van Music for Life van Studio Brussel. Alles voor het goede doel,
speciaal voor Over-Hoop, een vereniging die zich inzet voor gezinnen met jonge verkeersslachtoffers en
waarin onze secretariaatsmedewerker Marianne actief is. We zijn blij dat we maar liefst 1940,21 euro
konden overschrijven en danken iedereen van harte voor de steun. Nog belangrijker dan het ingezamelde
bedrag was het warme enthousiasme waarmee kinderen, leerkrachten en meewerkende (groot)ouders
koekjes maakten, bakten en verpakten, maar liefst meer dan 800 zakjes! Een tijdelijke mini-onderneming,
grondig voorbereid en in goede banen geleid door een werkgroep met de leerkrachten Leni, Ann, Joke,
Elke, Gert en Marianne. Een fantastische coöperatieve! Met fierheid zakten ze met de leerlingenraad af
naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke om de warme sfeer op te snuiven en hun warm hart te tonen in
naam van de hele school… Warme verbondenheid, voor een warme samenleving!
Laat dit mijn kerstwens zijn:

Warme wensen
voor minzame mensen.
Met een hoopvol hart
naar een nieuwe start.
Een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!
Het gaat jullie allen goed in 2019!
Stefaan Dewaele
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»2. activiteitenkalender van januari/februari/maart 2019
Januari 2019
Zwemmen L2 – L3B – L3A
Zwemmen KA – L1A
Zwemmen L5 – L4 – L6
Zwemmen KB – L1B
Toetsenweek voor L4, L5 en L6
Zwemmen: L2 - L3B - L3A
L1 + L2: danshappening – Sporthal Beveren-Leie.
L6: Doenamiddag in het College te Waregem
Zwemmen KA – L1A
Zwemmen L5 – L4 – L6
K2 + K3: namiddag – theatervoorstelling in De Schakel Waregem
Zwemmen KB – L1B

februari 2019
Zwemmen L2 – L3B – L3A
Zwemmen KA – L1A
Zwemmen L5 – L4 – L6
Dikketruiendag
Facultatieve vrije dag - geen school, wel opvang. Lessen DKO gaan wel door
KAAS- EN WIJNAVOND – organisatie Ouderraad
Start kleuterproject
Zwemmen L2 – L3B – L3A
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Zwemmen KA – LA
L1 + L2: Kronkeldiedoe, Gaverdomein Deerlijk
14u.-18u.: OPENDEUR voor nieuwe peuters
Zwemmen L5 – L4 – L6
meespeelnamiddag nieuwe peuters
K2 + K3: kleuterhappening in de Treffer (namiddag)
voormiddag: grootoudersfeest
Zwemmen L1B

maart 2019
voorstelling kleuterproject voor de ouders in de namiddag
begin krokusvakantie
einde krokusvakantie
L6 + L5: (voormiddag) workshop GoodCook door GoodPlanet in de klas
L4: BIB-spel te Waregem: 9u. – 10u. (eigen vervoer)
Pedagogische studiedag – geen school, wel opvang. Lessen DKO gaan wel door
zwemmen KA – L1A
Nationale Pyjamadag van Bednet: iedereen in pyjama naar school!
Instapviering Eerste Communie - kerk Beveren-Leie
K2 + K3: leeruitstap naar het Gravensteen te Gent en Playbeach te Gentbrugge met picknick
Zwemmen L5 – L4 – L6
zwemmen KB - L1B
K1A+B: trein-bus-uitstap
L3A+B (9 u. - 16 u.) leeruitstap Kortrijk (Begijnhof-Museum 1302) met de lijnbus
zwemmen L2 – L4 – L6
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L1 + L2: lezing door een jeugdauteur in de BIB te Waregem
L3+L4: trefbal te Beveren-Leie (namiddag)
zwemmen: KA – L1A

»3. personalia
Wij rouwen om het heengaan van:
. Gabrielle Demeersseman, overgrootmoeder van Lucas (L5A)
en Mathis (L3A) Vanhoutteghem
. Nadia Destatsbader, oma van Eli (L3A), Frele (L2A), Riene
(K1A) Anckaert
- oprecht medeleven -

Mededelingen
Welkom aan Helmut De Stoop. Op donderdagnamiddag is hij als administratief medewerker aanwezig
op het secretariaat. We wensen hem veel succes in zijn schoolopdracht.
Aanpassing in de leerlingenevaluatie en rapportering (lager)
Via een schoolbrief kreeg u toelichting bij de visie en het gewijzigde beleid van de school inzake de
evaluatie van de leerlingen.
Hier enkel kort de krachtlijnen (voor meer detaillering verwijzen we naar de schoolbrief):
. In januari wordt in alle leerjaren de permanente evaluatie in de leergebieden verdergezet
waarbij toetsen worden afgenomen na een leerstofgeheel (-gehelen).
. Voor het eerste tot en met het derde leerjaar is er geen vaste toetsenperiode, dus gaat er
ook geen toetsenplanning mee naar huis. Er kan nog wel een toets aangekondigd worden
via de schoolagenda (bijv. van een te leren WO-thema).
. Voor het vierde tot en met het zesde leerjaar is er in de tweede helft van januari nog een
toetsenweek (in functie van plannen en studeren) waarbij er getoetst wordt in de
leergebieden Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie en Frans (L5+L6). De planning
wordt meegedeeld via de schoolagenda of een klasbrief.
. Er wordt een volledig rapport opgemaakt voor de periode van het voorbije halfjaar (van
september tot en met januari) voor alle leergebieden (vakken) en leerdomeinen
(vakonderdelen).
. Het rapport - ‘winterrapport’ - vermeldt per vak alle vakonderdelen met een score op 10,
dit is de gemiddelde score van de afgelegde toetsen voor dat vakonderdeel gedurende die
periode. Er is daarbij nog altijd een woordenrapport (muzische vorming, …)
. Per vak vermeldt het rapport een totaalscore en een procent, geen klasgemiddelden en
geen algemeen procent.
. Het rapport wordt toegelicht tijdens een oudercontact (begin februari): waar staat de
leerling, hoe verloopt het leren, wat loopt goed, waar zijn er aandachtspunten… ?
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. Op school houden we kindgesprekken na deze halfjaarlijkse periode om de kinderen positief
te stimuleren in hun leerontwikkeling, ook met concrete en haalbare doelen.
Kaas- en wijnavond
- zaterdag 16 februari 2019 - aanvang buffet om 18.00u.
- vlees/kaas volw. €15 - kind (-12j.) €10 - hotdogs kind €5
- Zie meegegeven brief met bestelstrookje
- inschrijven tot 1 februari
- info en kaarten: ouderraad.beveren.leie@gmail.com
Hiermee steunt u de ouderraad waarvan de werking ten goede komt aan de kinderen.
Van harte dank!
Gezien worden in het verkeer
De actie ‘Helm op Fluo Top’ loopt verder. We blijven de kinderen stimuleren om het fluohesje te
dragen. Op 12 december maakten we van alle klassen een mooie fluo-flitsfoto die binnenkort aan
de ramen te zien is. Dank aan fotograaf van dienst, mr. Gert en Anouk (ouderraad) voor het laten
afdrukken van de foto’s.

Een woord van dank aan


De werkgroep ‘sinterklaasfeest’ (de leerkrachten Winnie, Eline en Elke) en de meewerkende
ouders van de ouderraad bij het sinterklaasontbijt op 5 december. Een heel geslaagd
kinderfeest!



De werkgroep Warmste Week (de leerkrachten Ann, Leni, Elke, Joke, Gert) samen met ouders
en grootouders voor de hulp bij de koekenbak. Een fantastisch warm gebaar! Ondertussen
wordt het filmpje van de koekenbak en het bezoek aan Music for Life in Wachtebeke op de
sociale media flink gedeeld.
Ook het warme mailtje van ere-directeur Jan Meersman en echtgenote Marie-Luce willen we u
niet onthouden:
Hallo Marianne, Stefaan en de ganse schoolgemeenschap Stebabelei,
We zijn onder de indruk van de beklijvende reportage over de overhandiging van de cheques
met een delegatie van ‘onze school’ in het kader van de heel zinvolle actie voor Over-Hoop.
Gefeliciteerd aan de initiatiefnemers en organisatoren en aan iedereen – van klein tot grootdie eraan meegewerkt heeft. Chapeau voor het sensibiliseren voor een goed doel en voor de
ruime opbrengst!
Met onze ‘warme’ waardering,
Marie-Luce & Jan



De werkgroep Milieu voor het aanplanten van enkele bomen en struiken op het groene
gedeelte van de school. Op 15 december staken de leerkrachten Sofie, Gert en de ouders
Ward, Bert en Koen de spade in de grond. Mooi werk!
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»4. Be-part
Op 29 november trokken wij met de vierde klas naar BE-PART Waregem voor een
jaarlijkse workshop.
Het werd weer een heel geslaagde voormiddag: een mooie les muzische vorming beeld!
Eerst doorliepen wij de tentoonstelling ‘Fantômas ‘ van Caroline Achaintre.
In die tentoonstelling zagen wij handgetufte wandtapijten, beelden in keramiek en
tekeningen in aquarel.
De sokkels waarop de beelden hangen of rusten, beschrijft de kunstenaar als ‘habitats’ of
‘huisjes’ voor de kunstwerken.
De kunstwerken doen dikwijls denken aan maskers.
Voor de kunstenaar kunnen in een masker het echte leven en fantasie samen komen.
Daarna konden de leerlingen zelf aan de slag en maakten hun eigen masker, met allerlei
waardeloos materiaal. De resultaten zijn heel mooi!

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 8

Bijzonder interessante tentoonstelling
Een kunstenares die werkt rond maskers
P+md en allerlei waardeloos materiaal mochten we gebruiken
Achaintre is de familienaam van de kunstenares
Reusachtige wandtapijten hoorden ook bij de tentoonstelling
Titel van de tentoonstelling is ‘Fantômas
Be-Part
Een museum voor beeldende kunst
Prettige workshop
Allemaal zelfgemaakte beelden
Reuzeleuke locatie
Tot volgend jaar

Belangrijk kunstplatform in Waregem
Eigentijdse tentoonstellingen
Plezante werkvormen
Aline deed het goed
Rosemie deed het ook oké
Tevreden zijn wij dus allemaal
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»5. techniek in de eerste kleuterklas
Als het buiten duister en donker is, creëren wij een heel gezellige sfeer in onze klas door
verschillende kerstlichtjes op te hangen, de kerstboom te versieren, te luisteren naar
sfeervolle kerstmuziek… En natuurlijk werken we ook rond licht en donker en hoe wij dit
ervaren. We denken ook na over hoe we kunnen zorgen dat we opnieuw licht hebben in de
klas, welke lichtbronnen er zo allemaal zijn… We hebben een donker hoekje waar ze met
verschillende lichtjes mogen experimenteren. Daar zitten niet alleen lichtjes maar ook
voorwerpen in die licht geven in het donker als je er lang genoeg op schijnt. Dat vinden de
kleuters natuurlijk heel fascinerend. Het donkere hoekje is, zoals jullie wel vermoeden, een
topper. De week van licht en donker zijn we gestart met de overheadprojector in onze klas.
Ik ben begonnen met het vertellen van een verhaaltje over verschillende dieren. De
kleuters kregen geen prenten te zien, maar schaduwen die werden weergegeven op het
witte doek. Je had die snoetjes moeten zien: boordevol verwondering! Ik koppelde er ook
nog een paar denkactiviteiten aan vast, maar daarna mochten ze zelf experimenteren met
de overheadprojector. Ze kregen allemaal verschillende voorwerpen. Eerst merk je dat ze
er alles op leggen en verwonderd kijken naar het witte doek. Na een tijdje proberen ze
meerdere dingen uit. Als ze ontdekken dat je ook met je handen zotte dingen kan doen,
vinden ze het superfijn. De max is wanneer ze ontdekken dat, als ze voor de lamp gaan
staan, ze hun eigen schaduw zien en dat die kleiner en groter wordt naarmate ze verder
van of dichter bij de lamp staan. Zalig om te zien. Door hun enthousiasme geniet je zelf
volop mee….

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 10

Juf Ann en haar kleuters
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»6. Koekenbak voor Over-Hoop
Wat een drukte op 10 december in de SBS van Beveren-Leie. Iedereen van klein tot
groot in de weer voor de koekjesbak van de Warmste Week. Ook de ouders waren
paraat en werkten actief mee. Ze reden heen en weer om te bakken en hielpen ook
bij de voorbereidingen.
En ik kan je verzekeren, warm was het en er was een heel gezellige drukte. Er
werden zowat 95 kg koekjes gebakken en dit bracht maar liefst 1610 euro op.

DANKJEWEL AAN IEDEREEN!
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»7. bezoek van Sinterklaas op school
Op woensdag 5 december kwam Sinterklaas langs op school . Weliswaar niet met zijn paard
“ Slecht Weer Vandaag” want die had verplichte stalrust door een pijnlijk been.
Gelukkig kon de papa van Lars en Femke Ostijn Sinterklaas en zijn pieten uit de nood
helpen. Met tractor en kar kwam het gezelschap aan op school en werden ze verwelkomd
met vlagjes, ratels en een dansje . Daarna mochten we per klas samen met de Sint en zijn
pieten een ritje maken met de tractor. Tijdens de rit zongen we uit volle borst en kregen
we een zak met speelgoed voor de klas. Dat was nogal een leuke ervaring voor groot en
klein. Verder werden we ook nog getrakteerd op heerlijke klaaskoeken met warme/koude
chocomelk aangeboden door de ouderraad van onze school. Waarvoor onze grote dank !
We kunnen terugblikken op een geslaagd sinterklaasfeest!
Namens de werkgroep Sinterklaas: juf Eline, juf Elke en juf Winnie
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»8. Stebabelei koekenbak
Maandag 10 december zaten we voor één keer niet met onze neus in de boeken maar met onze handen in
het deeg. De hele school bakte koekjes voor de grote Ketnet Koekenbak van de Warmste Week. Wij, de
leerlingen van het zesde leerjaar, bakten koekjes met de kleinste kleuters. Wij moesten een deegrol,
mengkom, bakpapier, klopper, zeef, keukenweegschaal, keukenschort en koksmuts meebrengen. De
school zorgde voor de ingrediënten. In totaal moesten we ongeveer 90 kilogram deeg maken.

We kregen een stappenplan waarmee we onmiddellijk aan de slag konden. Eerst moesten we natuurlijk
grondig onze handen wassen, voor de hygiëne. Dan begonnen we met de ingrediënten te wegen. Daarna
hebben we alle ingrediënten in een mengkom gedaan. Toen we alles goed gemengd hadden, rolden we het
deeg tot een laag van ongeveer een halve centimeter. Vervolgens maakten we met een glas cirkels in het
deeg. Ten slotte hebben we de koeken versierd met 3 m&m’s of een stempel met daarop geschreven
“stebabelei”. Dat deden de kleutertjes héél graag.

Er hielpen ook volwassenen mee met het koeken bakken. Zij kneedden onder andere deeg, rolden heel
wat deeg open en maakten de ovenplaten klaar om koekjes op te leggen. Veel mama’s (en papa’s) bakten
koekjes in hun oven thuis. Dinsdag hebben de juffen en meesters dan alle koekjes verpakt.
We hebben niet zonder reden koekjes gebakken, we hebben het voor een goed doel gedaan, namelijk voor
Over-Hoop. Over-Hoop is een organisatie die zich inzet voor jongeren met een niet aangeboren
hersenletsel. Wij kunnen ons dat niet voorstellen hoe het is om zo te leven, maar gelukkig zijn er mensen
die hen en hun familie steunen.
Maandag 17 december werd de opbrengst bekend gemaakt. Onze koekenbak bracht maar liefst €1610,21
op. Dat was véél meer dan verwacht en daarom mogen een aantal leerlingen op dinsdag 18 december naar
de Warmste Week in Wachtebeke om de opbrengst live bekend te maken.
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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We willen iedereen die koekjes kocht bedanken. Maar we bedanken ook zeker de mama’s en de kolonel
die geholpen hebben met koekjes bakken, de juffen en meester en iedereen die zich inzette voor het goede
doel.
Wij hopen dat jullie de koekjes superlekker vonden. Dat vonden wij zeker wel!
Om onze actie helemaal af te sluiten, gingen we op 18 december naar domein Puyenbroeck in
Wachtebeke. We gingen daar naartoe met enkele leerlingen van het derde tot zesde leerjaar en met een
paar leerkrachten om er de cheque met de winst van onze acties voor de Warmste Week te overhandigen.
Toen we aankwamen, hebben we een interview gehad met Roos Van Acker. Zij is een presentatrice van
Studio Brussel. We moesten uitleggen wat we precies gedaan hebben voor de Warmste Week en voor
welk goed doel. Natuurlijk moesten we ook zeggen hoeveel euro we verdienden met de koekjes en de
wafels. Dat was in totaal 1940,21 euro.
Na het interview gingen we naar het podium van Studio Brussel. We zijn zelfs een klein stukje op tv
gekomen.
Het was een leuke namiddag!

Wie het interview wil bekijken, kan terecht op onze Facebook-pagina:
https://www.facebook.com/Stebabelei/ of zoek op Youtube naar “Stebabelei”.
De leerlingen van het zesde leerjaar.
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»9. werkgroep milieu: aanplant bomen zaterdag 15 december ‘18
Waarom nieuwe bomen aanplanten?
 Ze verbeteren de luchtkwaliteit!
We trakteren onze kinderen maar wat graag met ‘gezonde lucht’. Want bomen houden fijn stof vast en
absorberen bepaalde gassen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen fitter zijn in de buurt van
groene plekken.
 Ze vullen het tekort aan zuurstof aan !
Zuurstof is niet oneindig op onze planeet. Door voldoende
bomen aan te planten kunnen we dat tekort aanvullen. Bomen
ademen overdag stikstof in en zuurstof uit.
 Ze zorgen voor de reflectie van de zonnestralen, brengen schaduw en lagere temperaturen in een
verstedelijkt gebied!
Bomen zorgen voor schaduw en onderscheppen het zonlicht
voordat het als warmte opgeslagen wordt in de versteende
omgeving.

 Zo verhogen we de biodiversiteit in onze leefomgeving !
Bomen zijn van levensbelang voor onze fauna en flora. Zo krijgen vogels,
vleermuizen en insecten nest-en schuilplaatsen. Zij zorgen er op hun beurt
voor dat plaaginsecten worden bestreden.
Bomen leveren voedsel in de vorm van bessen voor vogels, bloemen met
nectar voor insecten en bladeren voor de rupsen van prachtige vlinders.
Met de juiste boomsoort (inheemse!!) creëren we het juiste biotoop
waardoor die ene bij of vlinder zich kan handhaven en voortplanten.
 Bomen verlagen stress!
Bomen hebben een positieve uitwerking op mensen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat
mensen zich beter voelen in een omgeving waar veel bomen staan. Het verlaagt hun stressniveau en
verbetert de concentratie en gemoedstoestand.
Door bomen aan te planten dempen we geluiden uit de schoolomgeving. Afhankelijk van hun structuur
kunnen zij geluid enigszins reduceren.
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Aan de slag!
Dus gingen we aan de slag. Dankzij de actie ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ konden we
goedkope pakketten kopen: http://www.maakhetgroener.be/
Zij willen iedereen aanmoedigen om streekeigen bomen en struiken aan te planten, zo maak je van je
privétuin toch een stukje natuurgebied!
Wij kochten vlier, hazelaar en winterlinde aan omdat de kinderen in de loop van hun schoolcarrière
hierover gaan leren.

En waarom jij niet?
Waar wachten we nog op? Plant met z’n allen eens … een boom!
Met speciale dank aan de werkgroep milieu (ouderraad), Katelijn Peirs om de paletten af te halen en
Vital Aelbrecht voor de 50 paletten!!

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 17

»10. zero afval

Wij zijn de Groene Ridders van het vijfde en zesde leerjaar. Wij doen mee aan de actie
‘Zero Afval’ omdat het verwerken van afval veel vervuiling brengt!
De ladder van Lansink toont hoe het beter kan. Hoe lager de ladder, hoe slechter voor onze
planeet! En hoe hoger je de ladder beklimt, hoe beter.
En daar kan je zien: afval voorkomen is het allerbeste!!! Op de volgende pagina ziet u de
voorstelling van elke trede. Die creaties werden enkele jaren geleden door klassen
gemaakt om het zo goed mogelijk voor te stellen. Daar vindt u ook wat uitleg bij elke
trede!
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Slechtste manier van afval verwijderen

. Waar moeten we met al dat afval blijven?
. We willen toch geen stort in onze buurt.
Zo veel mogelijk vermijden!!!

Iets beter dan storten, want het afval is voor het
grootste stuk ‘weg’, maar zorgt wel voor veel vuile,
ongezonde lucht!!!

. Zeker als ons restafval te nat is
Etensresten aan kippen geven of zelf verwerken in
een volgende maaltijd!!!
Weer iets beter dan verbranden, afval wordt weer
grondstof om iets nieuws te maken!

. Maar om nieuwe producten te maken, moet
je weer nieuwe energie verbruiken
(machines in fabrieken)

. Afval moet getransporteerd worden, weer
meer vrachtwagens op de weg
(= vervuilt de lucht)
Alweer beter: door het te hergebruiken, komt het
niet direct bij onze afvalberg.
Denk aan: statiegeld, knutselen met
wegwerpmateriaal, bokalen en plastic potjes

. We kunnen niet altijd blijven hergebruiken,
na een tijdje misschien toch weggooien.
Het allerbeste!!! Door slim boodschappen te doen,
koop je geen afval!!!

. Brooddoos, drinkbus, zelf moestuin/pluktuin
aanleggen
Eigen kippen: geen verpakking nodig!!
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