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»1. woordje van de directeur
Beste ouders,
Met leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolbestuur schreven we dit jaar een mooi, verbindend
onderwijsverhaal. Onze onderwijsvisie ‘sterk onderwijs met aandacht voor hoofd, hart en handen’ krijgt
dagelijks vorm in het schoolleven. Een coalitie van 4 partijen met één missie: samen kwaliteitsvol school
maken ten dienste van het leren van alle kinderen.
Vooreerst de leerlingen, om hen draait het in een school. Hun leren staat centraal in onze dagelijkse
werking. Onze kleuters en lagereschoolkinderen komen graag naar school (met een zeer hoge graad van
aanwezigheid) en beleven de meest onbezorgde periode uit hun prille leven. Mooi om te zien hoe eerste
kleuters spontane gesprekjes voeren onder elkaar over wat ze pas beleefd hebben, hoe ze aan de
watertafel exploreren met flessen en kannetjes en hierbij wiskundige begrippen leren. In het eerste en
tweede leerjaar zijn ze al in staat in groepjes een creatieve schrijfopdracht uit te voeren (zie het resultaat
in deze schoolkrant). Onlangs realiseerde het vierde leerjaar - voorafgaand aan de onthulling van een
beeldend werk van Nick Ervinck op het Boekenplein in Waregem - een mooi kunstwerk dat momenteel
nog in de bibliotheek te zien is en verwijst naar ‘boeken en hun lezers’. Het zesde leerjaar behaalde in
Mechelen de eerste prijs in de Robocup-wedstrijd, een oefening in programmeren, technisch ontwerpen
en muzische expressie… een leergebeuren met hoog STEAM-gehalte.
Leerlingen denken mee over hun school in de leerlingenraad en geven hun ideeën en mening over bijv. de
inrichting van de speelplaats. Bij het begin van het nieuwe schooljaar zullen er een aantal grondspellen te
zien zijn waarin spel en leren hand in hand gaan… We kijken ernaar uit!
En zo kunnen we nog even doorgaan… De rij van momenten waarin kinderen leren met hoofd, hart en
handen is eindeloos… Dankjewel, kinderen, omdat we ook van jullie veel leren: verwondering, echtheid,
eenvoud…
En aan onze zesdeklassers die in september het secundair onderwijs aanvatten, wensen we alle succes toe!
‘Plus est en vous’ en ga ervoor!
De leerkrachten… zij maken dagelijks het verschil. Hun opdracht is vandaag veelzijdig en complex,
allerminst een nine to five job (vakantie is een billijke ‘recup’). Ze werken aan kwaliteit door het
toepassen van goede onderwijspraktijk (didactiek), door hun lessen af te stemmen op leerverschillen, door
zorg te besteden aan ALLE leerlingen, door nieuwe inzichten uit bijscholingen toe te passen… Met de
voortschrijdende digitalisering is ook het klasgebeuren ingrijpend gewijzigd (digitaal ondersteunde
leermethodes op digibord en in online oefenplatform). De school nam onlangs deel aan externe
evaluaties, zoals TIMMS voor wiskunde en wereldoriëntatie, GORK voor creatief schrijven (het
vroegere ‘stellen’) en het OVSG-eindexamen voor het zesde leerjaar. Met een klasgemiddelde van meer
dan 80 % op een externe toets bewijzen we als school dat we het leerpotentieel van alle leerlingen laten
renderen, de lat hoog leggen en het beste uit alle leerlingen halen! Een resultaat waarop het hele team met
mr. Gert in de eindregie fier mag zijn!
Naast de kerntaak van leren en onderwijzen engageren de leerkrachten zich in werkgroepen die het
schoolleven ondersteunen: pedagogische werkgroepen ‘(techniek) evalueren’ en ICT, het jaarthema ‘ik
kies voor jou’, milieu, verkeer, sinterklaas, kleuterproject, schoolfeest, enz. Voor zoveel deskundigheid en
inzet verdienen alle leerkrachten - ook ons onderhoudspersoneel - een dikke pluim.
Geen school zonder ouders. Zij zijn een onmisbare partner in opvoeding en onderwijs. We ervaren een
fijne medewerking. Er is de belangrijke ondersteuning bij het leren: aandacht thuis voor het schoolse
leren van de kinderen, de aanwezigheid op oudercontacten, hulp in de klassen, veelzijdig engagement in
de ouderraad via werkgroepen, enz.
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Door de ouderraad kreeg het dossier van het project ‘avontuurlijke, gedeelde speelplaats’ een sterk
inhoudelijke invulling. De KUBB-avond beklemtoonde de goede verstandhouding tussen de ouderraad en
het schoolteam. Een mooie afsluiter van het werkjaar. Van harte dank, ouders, voor jullie positieve
ingesteldheid en medewerking. Ieder draagt zijn steentje bij op zijn manier en volgens zijn gezins- en
werksituatie… We voelen een wederzijds vertrouwen en dat doet deugd!
Het schoolbestuur vervult zijn maatschappelijke rol in het aanbieden van onderwijs. Zij richt het
onderwijs in, stelt personeel aan en voorziet de materiële en financiële middelen. Ons schoolbestuur, het
Stadsbestuur van Waregem, heeft een hart voor kinderen. Over heel Waregem zijn de vele speelpleintjes
er het bewijs van. Goed uitgeruste klassen, vernieuwd dak, zonnewering, onderhouden groene ruimtes,
vernieuwing van de stookplaatsen met het oog op rationeel energieverbruik, volledige compartimentering
van het gebouw voor de brandveiligheid, enz. Voor al die ingrepen heeft schepen Rik de voorbije jaren
de nodige financiën vrijgemaakt.
Schepen Jo en de Jeugddienst (Flor Coussement) zetten hun schouders onder het project van de
avontuurlijke en gedeelde speelplaats. Het is hun verdienste dat in mei het maximale bedrag van 15 000
euro aan de school werd toegekend. We kijken uit naar de eerste werken… een klimmuur en een
voetbalveldje tussen verhoogde bermen zullen eerst gerealiseerd worden (bovenop de subsidie).
Er staan nog enkele andere werken te gebeuren zoals een overdekte fietsenstalling, het verwijderen van de
oude hekken aan de parking, … Ook aan het stadsbestuur en de technische dienst een bijzonder woord
van dank!
Zo… de vier ‘partijen’ zijn de revue gepasseerd, allen even belangrijk in het samen school maken.
Ik wens iedereen in de komende maanden wat rust en tijd voor nieuwe energie en herbronning...
Zo kunnen we op 2 september met volle goesting uit de startblokken schieten voor een nieuwe marathon
(of spurt?) van weerom 10 maanden…
Laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven…
Warme groetjes bij 30°,
Stefaan Dewaele
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»2. mededelingen
INSCHRIJVINGEN IN DE GROTE VAKANTIE
. woensdag 3 juli en donderdag 4 juli - telkens van 8u. tot 12u.
. vrijdag 16 augustus - maandag 19 augustus - dinsdag 20 augustus - telkens van 8u. tot 12u.
. op andere momenten via een afspraak: info@beveren-leie.be
Enkele wijzigingen voor het schooljaar 2019-2020 (ook gemeld in de ouderraad van 13/06)
Geen middagrijen meer op de volledige schooldagen (ma - di - do - vr)
Sommige rijen zijn de laatste jaren leeg of tellen maar een paar kinderen. Bijna iedereen
blijft op school eten. Oudere kinderen kunnen wellicht zelfstandig naar huis, in het andere
geval is het aangewezen de kinderen ’s middags (11.40u.) af te halen.
De maandelijkse facturen - opgemaakt per kind - gaan via mail naar de ouders en niet meer
in de schooltassen van de kinderen; dit kan perfect via het schooladministratieprogramma.
Op die manier zullen alle ouders op dezelfde dag de facturen ontvangen.
Lichte prijsverhoging met 5 cent voor de warme maaltijden wegens een prijsaanpassing
door de leverancier
De schoolkrant is voortaan alleen digitaal te lezen, wat een hele besparing in kopieerpapier
betekent. We zullen de ouders via mail verwittigen als er een nieuwe versie verschenen is.
De school stapt niet meer in het fruitproject ‘Oog voor lekkers’. Het aanbod was niet altijd
seizoensvers. Niettemin heeft de leverancier al die jaren zijn best gedaan om stipt het fruit
te leveren, in voldoende mate gevarieerd en met het oog op kwaliteit.
Woensdag blijft echter fruitdag (zoals vrijdag). We vragen aan de ouders op
woensdagochtend zelf een stukje fruit mee te geven, liefst hapklaar (doosje) en qua
omvang/hoeveelheid aangepast aan de leeftijd van het kind. Een ander gezond
tussendoortje mag ook. Hou ermee rekening dat de speeltijd waarin kinderen hun
tussendoortje eten, slechts een kwartiertje duurt; we moeten vermijden dat bijna hele
appels in het compostvat belanden…
OPENDEURAVOND: donderdag 29 augustus 2019 van 17u. tot 19u.
Maak kennis met de nieuwe klas en leerkracht van je kind en praat bij in de bar over het voorbije
verlof… Van harte welkom!
Beveren-Kermis: weekend van 30/08 en 01/09; thema Hup, Holland, hup!
Ook de ouderraad van de school staat er met een tent. Kom gerust eens langs…
Facultatieve vrije dagen: 07/10/2019 en 03/03/2020 - geen school, wel opvang
Pedagogische studiedagen: 27/09/2019 en 08/05/2020 - geen school, wel opvang
Verwittig minstens een week vooraf de opvang als je kind op die dagen naar de opvang moet.
Schoolfeest: zaterdag 25 april 2020
Alle andere speciale activiteiten staan op de schoolkalender, die u onlangs meekreeg, vermeld.
Schooltoelage wordt SCHOOLTOESLAG (basis- en secundair onderwijs)
Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of
secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel als extra rekenen op een jaarlijkse
schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind
gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
Info op:
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket
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EEN WOORD VAN DANK AAN
. Marie-Jeanne en Dorine, onze fruitmoeders
Aangezien we op school het gesubsidieerd fruitproject stopzetten (zie mededelingen), zijn zij
‘werkloos’ geworden. Ze hebben ongeveer 20 jaar trouw op woensdagochtend het fruit verdeeld
onder de klassen. Vaak eerst het fruit schillen, in stukjes snijden, soms persen tot fruitsap, in
emmertje verdelen, … We hebben Marie-Jeanne en Dorine op 13 juni, hun laatste ‘werkdag’, in
de bloemetjes gezet met een Waregembon, allerminst een C4, want ze blijven op school welkom!
We hopen nog op hen te kunnen rekenen voor andere praktische taken…
. Marc Beyls (minivoetbal), Darline (dans) voor hun blijvende inzet voor de middagsport.
Al bijna 15 jaar bezorgen ze de kinderen een tof sportief moment! Dikke merci!
. Aan alle ouders en leerkrachten die de voorbije maanden in werkgroepen (Sport, Milieu, Verkeer,
…) of bij andere schoolse activiteiten weerom sterk hebben samengewerkt. Van harte dank!

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

Gloria, dochtertje van Tim en Elke Vandewalle – Staelens
(Elke is pedagogisch adviseur OVSG voor onze regio)
- hartelijke gelukwensen -

Wij rouwen om het heengaan van:
•
•

Eddy Debal, opa van Esther (L4), Elza (+) en Eva (K1A)
Victor Vanhoutteghem, overgrootvader van Lucas (L5) en
Mathis (L3A)
- oprecht medeleven -
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»4. creatief schrijven in het eerste leerjaar
Vorige maand gingen de kinderen aan de slag om een stripverhaaltje te schrijven. Ze mochten
dit doen per 3 of per 4.
Aan de hand van filmpjes zagen ze het begin van het stripverhaal en leerden ze de
verschillende soorten stripballonnen kennen.
Daarna maakten ze een woordweb en aan de hand daarvan moesten ze het verhaaltje
afwerken.
Hierna kunt u de verschillende groepswerkjes lezen.
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»5. vijfde leerjaar op leeruitstap naar ‘t Zwin
Op donderdag 9 mei om 8u. zijn we met onze klas vertrokken naar het Zwin. Rond 9.30u.
kwamen we aan. Een kwartiertje later begon onze gids Jan ons rond te leiden. We hebben heel
veel bijgeleerd:
Een ooievaar weegt gemiddeld 3,5 kilogram.
Een krab verbergt zijn staart onder zijn buik.
Het was een heel leerzame voormiddag. Tijd voor een lekkere picknick … SMAKELIJK!
Om 13u. zijn we begonnen met de interactieve tentoonstelling. Je kreeg een paspoort waar je je
kon inscannen. Je mocht dan in de huid kruipen van een bepaalde vogel: bergeend, rosse
grutto, ooievaar, …
Je kon een quiz oplossen en zelfs een virtuele vogel besturen!
Als afsluiter gingen we naar de panoramatoren. Daar had je een heel mooi uitzicht over het
Zwin.
Ten slotte gingen we weer terug naar school met de bus om 14.15u.
We kwamen aan rond 15.45u. Het was een hele leerzame en leuke uitstap.
We hopen dat jullie ook van dit verslag hebben genoten!
De leerlingen van het 5e leerjaar
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»6. later als ik groot ben
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»7. verslag vergadering van de ouderraad op 13 juni 2019
Aanwezige leden
Kelly Van Kerckhove
Marylène Daussin
Bert Ravelingien
Vicky Verhaeghe
Hans Meersman
Koen Casier
Saskia Caes
Aanwezige leerkrachten / directie
Dewaele Stefaan
Juf Ann
Verontschuldigd
Greet Geiregat
Julie
Sharon

Cindy Anckaert
Bieke Crabbe
Florine Stragier
Rony Cooremans en Eveline H.
Vanessa Van quickelberge
Tine Dupont
Nathalie
Maarten Persyn

Eveline Vanhenis
Joke Godderis
Björn Vansteenkiste
Koen LePercq
Anouk Beernaert
Ward Pappijn
Sylvie Desmet

Juf Leni
Meester Gert

Juf Elke

Afwezig

1. Verwelkoming en goedkeuring vorig verslag
2. Project bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaats
Het project werd ingediend en goedgekeurd. De stad ontvangt hiervoor de volledige subsidie van
€ 15000.
We hopen dat dit volgend schooljaar reeds van start kan gaan.

3. Evaluatie voorbije activiteiten
Woensdag 27 maart: Sport – Trefbaltornooi – Sporthal Desselgem – 2de graad
Er waren 2 groepen, alles is goed verlopen

Vrijdag 26 april: Schoolquiz
Een mooie opkomst van 33 ploegen. Proficiat aan de werkgroep voor het samenstellen van alweer
een mooie quiz.
Datum volgende schoolquiz: 27 maart 2020

Zaterdag 4 mei: Schoolfeest
Ruim 500 aanwezigen.
Er is gekozen om in de toekomst niet meer buiten op te treden: te gevaarlijk volgens de
weersomstandigheden. Spijtig genoeg is er niet voldoende plaats om optreden en catering binnen
te laten doorgaan.
Dit jaar was het te koud voor de kinderen om buiten te wachten op hun beurt.
Datum schoolfeest volgend schooljaar: 25 april 2020
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Woensdag 8 mei: Sport – Minivoetbaltornooi – stadionuitbreiding – 2de graad
Leuk, 12 leerlingen. Jongens en meisjes apart

Woensdag 22 mei: Sport – Estafetteloop – stadionvijvers – alle leerjaren
Het was mooi weer, 38 leerlingen, in dezelfde lijn als andere jaren

Woensdag 29 mei: papa verwendag 3de kleuter
Natalie, Dimitri en Kelly kwamen helpen om koffie en cake te bedienen. Leuke sportieve
voormiddag voor de papa’s. Er was een grote opkomst

4. Toekomstige activiteiten
Vrijdag 21 juni: Frietjesfeest kleuter
Nathalie kijkt of ze kan komen helpen. Anouk komt ook helpen

Vrijdag 21 juni: kubb avond
Er werd een mail en uitnodiging rondgestuurd om in te schrijven voor de kubb avond. We doen
een warme oproep om massaal aanwezig te zijn op deze gezellige avond.

Donderdag 27 juni: bbq en Kindershow
De school vraagt om helpende handen die dag, vanaf 8.30u. reeds. Er zijn ook mensen nodig die
kunnen blijven voor de opkuis.
Vanessa, Davinia en Saskia kunnen om 8.30u. komen.
Evelyn kan vanaf 10.30u., Joke vanaf de middag. Nathalie bekijkt het nog eens
Kleuter en lager kijken samen naar de 'participatieve' show buiten. Volgend jaar zal het opnieuw
vrij podium zijn.
Uitreiking medailles WG Sport. Activiteit voor sportiefste leerlingen in september: in de zelfde
lijn als vorig jaar. Nog op zoek naar ideeën: Glow-golf?… Beslissen tijdens de eerste ouderraad
van volgend schooljaar. De sportiefste leerlingen die nu in het 6de zitten, worden dan zeker ook
uitgenodigd.

Zaterdag 29 juni: Beach volleybaltornooi voor verenigingen
De ouderraad is ingeschreven met 1 ploeg. Deelnemers zijn Bert, Vicky, Ellen, Hans, Ward, Kurt,
Arne, Gert, Joke. Er wordt nog een 'training sessie' voorzien voor wie het ziet zitten

31 augustus en 1 september: Beveren Kermis
Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september is het Beveren Kermis. Thema van dit jaar is:
Hup Holland, hup. Er zal dit jaar een werklijst verstuurd worden door middel van een gedeeld
exceldocument.
Verschillende voorstellen van ideeën van de leden, vb. 'broodjes kroket' voorzien.

5. Volgend schooljaar
De directeur licht volgende punten toe voor volgend schooljaar:
- er zijn volgend schooljaar geen middagrijen meer op hele schooldagen
(sommige rijen zijn leeg of tellen maar een paar kinderen - bijna
iedereen blijft eten op school)
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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-

-

de facturen gaan volgend schooljaar per mail naar de ouders - dit kan
perfect vanuit het schooladministratieprogramma
prijsverhoging met 5 cent voor de warme maaltijden (leverancier meldde
een prijsaanpassing door grondstofprijzen die stijgen)
schoolkrant is volgende jaar volledig digitaal - we besparen in papier. Vraag van Cindy of het
mogelijk is om het ook per mail te versturen of naar link te wijzen? Wordt anders niet altijd
gezien.
We stappen niet meer in het fruitproject (woensdag) omdat het
aangeleverde fruit niet altijd 'vers' is, we behouden wel woensdag en
vrijdag als fruitdagen, maar sporen de ouders aan zelf hapklaar fruit
mee te brengen (zoals vrijdag nu al gebeurt)
het aantal klassen in kleuter en lager: 4 kleuterklassen (zoals dit schooljaar) en 8 lagere klassen
(eerste leerjaar gedeeltelijk gesplist en 4de leerjaar volledig gesplitst).

6. Varia


Sleepover

Kleuter gepland op donderdag 27 juni. Datum 6de komt nog, niet dezelfde nacht als kleuters



Factuur VTI

De ouderraad kreeg een factuur van het VTI voor het maken van voetvegers. De factuur bedraagt
ruim € 450. De ouderraad kan geen akkoord terugvinden hieromtrent. Het is ook een vrij hoog
bedrag dat we sowieso eerst zouden bespreken in de ouderraad. Wie deed de bestelling? Wanneer
werd deze geplaatst?
Meester Gert en de juffen weten nog vaag iets hierover. Ongeveer 2 jaar geleden gevraagd aan
VTI. geen offerte. Normaal gezien enkel materiaal maar hier ook 10 werkuren aangerekend.
De school betaalde reeds de factuur. Ouderraad zal zorgen voor borstels.



Fruitkooi

Wie beschikt er over een aanhangwagen of camionette om de palen te gaan ophalen op zaterdag 6
juli? Ward kan eventueel rijden.
Wie kan er helpen op zaterdag 6 juli? Voorlopig geen extra helpende handen



Rots en Water; assertiviteitstraining

Vicky, Florine en Kelly volgden een initiatie van Rots en Water, een assertiviteitstraining. Dit
werd georganiseerd door het “Huis van het Kind”. De brugfiguren waren ook aanwezig. In alle
Waregemse basisscholen is er minstens 1 leerkracht die deze training volledig gevolgd heeft. In
onze school heeft Juf Joke de opleiding gevolgd om samen met de leerlingen activiteiten rond dit
thema uit te werken (4,5 en 6de lj).



Fietsenstalling

De oude fietsenstalling is verdwenen, maar niet verplaatst naar de nieuwe locatie. De metalen
constructie werd naar stad Waregem gebracht om vernieuwd te worden en achteraf teruggeplaatst
te worden.
De directeur zal ook het nodige doen om de poort van de uitrit van de parking te laten wegnemen.



Moestuin
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Tijdens de zomervakantie moet de moestuin uiteraard onderhouden worden. Er wordt een
werklijst rondgedeeld. De sleutel wordt wekelijks doorgegeven. Dingen die geoogst worden uit
de moestuin, mogen gehouden worden voor eigen gebruik.



Financieel verslag

+/- € 8900 op de rekening.
Balans van dit schooljaar geeft een verlies € 2000 door enkele grote uitgaven dit jaar o.a. de
speeltuin van de kleuters (€ 2100), nieuwe turn T-shirts, schorten voor de ouderraad, aankoop
van de bakfrigo, Back-to-school picknick, voordracht Leren Leren



Ratten

Verminderd in aantal, maar er zijn er nog altijd. Kijken om vallen leeg te maken of te
verversen…



Klasfoto

In onze school is er gekozen om geen individuele foto's te trekken omdat het nu wel makkelijk is
om zelf kinderen in beeld te nemen.

Opbergruimte voor ouderraad?
De directeur zal kijken naar de mogelijkheid om een witte muurkast vrij te maken, misschien aan
de ingang van de lerarenkamer?

Koekjesverkoop
Volgend jaar is er normaal opnieuw een lotus koekjesverkoop. Gaan we voor hetzelfde concept
of gaan we voor de verkoop van iets anders??? Verschillende voorstellen na te kijken: chocolade,
zeep,… Nog eens opnemen tijdens volgende ouderraad.

7. Afscheid van Koen en Joke, en Rony en Evelyn
Vanavond nemen we afscheid van 2 heren en hun dames die zich jarenlang hebben ingezet voor de
ouderraad, voor de school en de kinderen.
Rony, al 12 jaar lang, sinds 2007, zet je samen met je vrouw Evelyn je schouders mee onder de
werking van de ouderraad. Jullie hebben samen op vele vlakken de ouderraad en de school mee
helpen vorm geven. Zo hebben jullie samen jarenlang de werkgroep sport een warm hart toe
gedragen. Bij alle kleine en grote activiteiten konden we op jullie rekenen; zagen we de ene niet, dan
kwam de andere wel. De laatste jaren zagen we zelfs al het Cooremans nageslacht hier en daar
opduiken om een handje toe te steken. Rony, jou kennen we vooral als “de man van de techniek”. Zo
zorgde je bijvoorbeeld voor de digitalisering van de inschrijvingen voor de sportactiviteiten. Men
mocht jou bijna alles vragen, zelfs in een konijnenpak kruipen bij goed en slecht weer deed je met
verve.
Bedankt Rony en Evelyn. Dank voor jullie inzet. We hopen jullie zeker nog te mogen verwelkomen
op onze activiteiten. Het ga jullie goed!
Koen, jij zette je eerste stappen in de ouderraad in 2010.
9 jaar lang konden we op jou en je vrouw Joke rekenen om de handen uit de mouwen te steken om de
ouderraad en de school mee te helpen vorm geven. We zagen wel altijd één van jullie of zelfs beiden
optreden bij de vele activiteiten.
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Koen, we zullen jou altijd herinneren als bezieler van de kaas- en wijnavond en als een niet te
evenaren quizmaster. Misschien ook wel de man van de moeilijke, niet op te lossen quizrondes.
Jarenlang werkte je ook enthousiast mee in de werkgroep verkeer. Maar bovenal nam je 4 jaar lang
het voortouw van de ouderraad. We zullen je altijd herinneren als een voorzitter die correct wist te
handelen en voor alles wel een oplossing vond. “ het komt wel in orde” zei je dan, en het kwam ook in
orde.
Koen en Joke, heel erg bedankt om er al die jaren bij te zijn en jullie in te zetten. We hopen ook jullie
nog te mogen verwelkomen op onze activiteiten. Het ga jullie goed!

Kunst in het vierde leerjaar
Het vierde leerjaar maakte een beeldend werk in de stijl van Nick Ervinck naar
aanleiding van de onthulling van zijn kunstwerk op het Boekenplein. Samen met
andere scholen namen we deel aan deze opdracht. De werkjes zijn tentoongesteld in de
bibliotheek. Hier poseren juf Martine en hulpoma Dorine bij het beeldend werk van de
klas. Het verwijst naar boeken en hun lezers.

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 19

»8. het tweede leerjaar brouwt een toverdrankje
De kabouters van het Kleurenbos zaten met hun handen in het haar. Maar het tweede leerjaar kwam hen
helpen! Lees je even mee?
Op een mooie dag in het Kleurenbos kwamen kabouter Pulle en kabouter Mutse heel snel naar het
kabouterdorp gelopen… “ Er is iets verschrikkelijks gebeurd” roept kabouter Pulle luid door heel het
dorp. “We zijn naar de open plaats in het bos geweest en daar zagen we …NIETS!!!”, krijst kabouter
Mutse.
Kabouter Wante komt vlug uit zijn huisje en vraagt: “Wat bedoelen jullie met …’niets’? Er kan toch niet
zomaar ‘niets’ meer zijn?”
“Jawel”, snikt kabouter Mutse, “alle mooie kleuren van de bomen, de bloemen, het water, de dieren, alle
kleuren zijn gewoon weg! Alles is doorzichtig geworden en het bos lijkt niet meer te bestaan.”
“Wat erg!” zegt de oude kabouter Wiebel die er ondertussen ook bij komt staan. “Dit kan maar één dong
betekenen. Heks Ziezazo moet terug in het bos zijn en alle kleuren hebben meegenomen! Ik herinner mij
een verhaal uit het oude toverboek waarin dit werd voorspeld!”
“Maar dat kan niet, we kunnen dit niet zomaar laten gebeuren, we moeten dit oplossen!” roepen de
kabouters door elkaar. “Rustig, rustig”, zegt kabouter Wiebel, “ik haal mijn oude boek en zoek het eerst
op”. Kabouter Wiebel gaat zijn huisje binnen gevolgd door kabouter Mutse, Pulle en Wante. Hij zoekt in
zijn grote kast en haalt er een stoffig boek uit. Op pagina 498 vindt hij de volgende zin terug: “Bij het
uitspreken van de toverspreuk zullen langzaam alle kleuren vervagen en verdwijnen. Het start met een
klein vlekje dat alsmaar verder uitdeint en groter wordt tot alle kleuren in de hele wereld zijn verdwenen!
Deze toverspreuk wordt gebruikt door heksen en tovenaars die alle vrolijkheid en schoonheid uit de
wereld willen en hele slechte bedoelingen heben!”
“Wat erg” schreeuwt kabouter Wante “en kan je er ook iets tegen doen?” vraagt kabouter Mutse nog
altijd met tranen in de ogen. Kabouter Wiebel bladert verder in het boek en leest voor wat op pagina 500
stond: “Het is zeer moeilijk om de toverspreuk ongedaan te maken. Toch kan er, door samen te werken
een toverdrank worden gemaakt die de kleuren kan terugbrengen!”
“Joepie! Het kan!” gillen alle kabouters, “laten we samenwerken en de juiste toverdrank maken!”
“Maar hoe moeten we die toverdrank maken?” vraagt kabouter Pulle. “Het moet juist zijn of anders zal
het toch niet werken?” Kabouter Wiebel leest verder in het boek. Hij draait de pagina om en leest verder
op bladzijde 501: ‘Kijk in de kabouterkast, neem wat je nodig hebt voor de toverdrank en ga aan het
werk!” “Oei”, zegt kabouter Wiebel , “ik denk niet dat ze mijn kast bedoelen. We moeten hiervoor naar
de grote kaboutervoorraadkast. Daar zullen we alle spullen vinden die we nodig hebben.”
En zo gaan de kabouters met het boek op pad. Onderweg sluiten andere kabouters zich bij hun groepje
aan. Bij de voorraadkast neemt kabouter Wiebel terug het boek vast en leest luidop verder. “Volg de
volgende instructies om de toverdrank te maken. Belangrijk is dat iedereen goed samenwerkt en dat de
taken vlot worden uitgevoerd”.
En dat precies deden de vrienden van 2A, goed samenwerken! Benieuwd naar hun brouwsels?? Hier
komen ze:
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»9. het zesde leerjaar in het spoor van WOI
Donderdag 23 mei 2019 gingen we met gids Gil Bossuyt op zoek naar sporen van WOI in de buurt van
Beveren-Leie.
Eerst bleven we even in de klas om te luisteren naar de geschiedenis van Beveren-Leie in WOI.
We zagen foto’s van gebouwen in de buurt die toen een andere functie hadden dan nu. We zagen ook een
interview met een oude mevrouw bij wie er in de eerste wereldoorlog een bom binnenviel. We hebben
ook gehoord van het trauma van Nieuwenhove. Dat gaat als volgt: een jongen moest koeienmest zoeken
maar hij vond een granaat uit de oorlog en hij toonde die aan zijn klasgenoten. Er kwam een man en zei
dat hij ze moest weggooien. De jongen deed het, maar de granaat ontplofte en ze waren allemaal dood.

1) Na een korte fietstocht, kwamen we aan bij de kerk van Desselgem en daar heeft hij verteld over de
slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog die in Desselgem zijn omgekomen.
2) Aan de brug naar Ooigem, bij de tank uit WOII, leerden we over de granaten die met een tank worden
afgevuurd. Onze gids had zo 'n granaat mee en toonde dat die niet heel bleef in de lucht. Er zijn namelijk
twee stappen: eerst vliegt de granaat weg en dan ging de bom open en er vlogen allemaal loden bolletjes
uit, shrapnels.
Op een veld dichtbij was er vroeger een vliegveld waar de soldaten konden landen.
3) De derde plaats waar we naartoe gingen, was een monument dat er dankzij Gil staat. Aan de
herdenkingsplaat vertelde de gids over hoe de Ieren via een zelfgemaakte brug de Leie overstaken naar de
Gentseweg. ‘s Avonds gingen soldaten via de brug naar de Gentseweg zodat ze daar om 7 uur ‘s morgens
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waren. Maar ze hadden geen geluk want de Duitsers zagen ze en ze werden beschoten waardoor veel
soldaten sneuvelden.
4) Bij deze stop was vroeger een vliegveld. De vliegtuigen stonden gewoon maar in tentjes. Een van de
piloten was Hermann Göring. Hij was in de Tweede Wereldoorlog de rechterhand van Hitler. Na WOII
werd hij veroordeeld tot de doodstraf omdat hij te veel misdaden had gedaan. De dag voordat hij werd
opgehangen, had hij een pil geslikt om zelfmoord te plegen. Hier stond er ook een boerderij van boer
Donkele. Hij moest vertrekken omdat zijn boerderij onder vuur stond. Maar hij was zijn geld vergeten en
keerde terug. Op dat moment belandde er een granaat op zijn huis en hij overleed.
5) Hier hebben we de pigtail leren kennen. Dat is een ijzeren staaf die je stil in de grond kan draaien om
er prikkeldraad aan te hangen. De pigtail werd gemaakt in Zweden. Zweden leverde het aan alle landen
die erom vroegen.
Aan de 'Helleput' was er tijdens WOI een opslagruimte. De munitiedepots lagen verspreid zodat de
bommen van vliegtuigen niet alle munitiedepots in een keer raakten. Vroeger lagen er veel kleine
treinsporen om al het materiaal te vervoeren.
6) Roland Garros heeft een sterke band met Hulste. Op deze plaats heeft hij een noodlanding moeten
maken omdat hij werd beschoten door de Duitsers en zijn vliegtuig was geraakt. Roland was ook een
soort van uitvinder want hij heeft iets uitgevonden waardoor hij recht vooruit kon schieten zonder zijn
schroef te raken. Zo kon hij veel Duitse vliegtuigen neerschieten. Toen hij was neergestort wou hij zijn
vliegtuig laten wegbranden zodat de Duitsers zijn technologie niet konden gebruiken maar hij was te laat
en ze hadden de technologie zelf veel beter gemaakt en ook een stuk veiliger. De Duitsers namen hem
gevangen maar hij ontsnapte weer. Hij is doodgegaan door een vliegtuigcrash.
7) In Hulste staat een monument voor Roland Garros.
8) We zijn in Bavikhove gaan kijken naar de plaats waar vroeger een schietbunker stond. Die bunker had
de vorm van een grote U en diende om de wapens af te stellen.
9) Bij de volgende stop stonden we bij het (oude) huis van meneer Bavik want dit huis stond er ook al in
de Eerste Wereldoorlog. We kregen meer te horen over de piloot Manfred Von Richthofen, ook bekend
als de Rode Baron. Hij schoot tientallen vliegtuigen naar beneden. Hij is gestorven in april 1918.
10) We fietsten door naar het gemeentehuis van Harelbeke. Daar vertelde Gil over Winston Churchill, die
dan minister van munitie was. Hij kwam in Harelbeke op bezoek bij generaal Tudor. Samen gingen ze
naar Ingooigem om naar het front te gaan kijken. De dag erna was hij in Desselgem. Daar ontplofte een
granaat op 50 meter van zijn auto. Hij was dichter bij het front dan gedacht. Hij viel net niet in Duitse
handen en zette zijn reis naar Gent verder.
11) Het kerkhof van Harelbeke was vroeger een munitiedepot (een plaats waar wapens en munitie
verborgen werd). Op het kerkhof zelf liggen er 1016 soldaten begraven waarvan 10 van de Tweede
Wereldoorlog. Op ieder graf staat een symbool van wat de soldaat deed in de oorlog (zoals een
tankbestuurder,…). Er komen ook veel buitenlanders de begraafplaats bezoeken. Op een bepaald moment
kwamen zelfs aboriginals de begraafplaats bezoeken.
12) Bij de laatste stop zijn we naar het kerkhof van Beveren-Leie geweest. Daar ligt maar een soldaat.
Volgens Gil Bossuyt is het Wilson Tegger, maar er zijn nog niet genoeg bewijzen om het zeker te zijn.
Terug op school deden we nog een quiz over alles wat we leerden.
We willen gids Gil van Frontaaltours nog eens bedanken voor de leuke en interessante dag!
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»10. creatief schrijven in het tweede leerjaar
In de sportweek leerden we rijke verhaaltjes schrijven. In dit soort teksten maken de
leerlingen gebruik van verwijswoorden, hoewoorden, …. Ze leren zinnen te beginnen met
waar- en wanneerdelen. Hieronder lees je hun zelfgemaakte verhaaltjes bij de gegeven
tekeningen. Veel leesplezier!

Het is mooi weer in het bos. Hans en Grietje zien een huis van snoep. Ze rennen over een
gevaarlijke brug met haaien. Ze zijn bang dat de brug gaat instorten. Eindelijk zijn ze bij
het huisje. Nu gaan ze het lekker opsmullen. Dan komt de boze heks en ze zegt : ‘Wie
knabbelt daar aan mijn huisje?’
(Noor en Manon)
Op een mooie zomerdag wandelen Hans en Grietje door het bos. Ze zien een
peperkoekenhuisje. Ze rennen over een wankele brug. Ze zijn bang om te vallen. Snel
rennen ze naar het peperkoekenhuisje. Ze smullen gulzig hun buikje vol. In een rolstoel
komt de heks aangereden. ‘Ga weg van mijn huis,’ zegt de heks. (Esmée, Febe en Samanter)
Op een zonnige dag zien Hans en Grietje een peperkoekenhuisje. Ze willen er heel graag
naar toe. De brug wiebelt heel hard. Ze willen er snel over. Eindelijk bereiken ze het
peperkoekenhuisje. Ze eten van de lekkere muur. De boze heks betrapt Hans en Grietje.
(Loïc en Alexis-Ariste)
Hans en Grietje gaan op pad. Plotseling zien ze een snoephuisje. Ze gaan over een
wiebelende brug. Ze zien allemaal rare dieren om zich heen. Snel lopen ze naar het
snoephuisje en smullen hun buikjes vol. Plotseling komt de heks van achter het huis. Wat
zal er gebeuren? (Meraol, Inora en Alycia)

Op een zonnige morgen maken Hans en Grietje een wandeling. Opeens zien Hans en Grietje
een grappig huisje. Ze moeten over een kapotte brug lopen. Grietje wordt een beetje bang.
Hun buikje rammelt van de honger. In de verte komt een woedende heks aangereden. Wat
zal er nog gebeuren? (Floranne, Ella en Mathis)
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»11. bosklassen 2019
Van 3 t.e.m. 7 juni gingen de jongens en meisjes van het zesde leerjaar op bosklassen. Het uitgebreide
verslag en talrijke foto's zijn terug te vinden op http://beveren-leie.be/nieuw/permlist.php

Hier alvast een greep uit de reacties van de leerlingen na deze onvergetelijke week:
"Ik vond alle activiteiten supertof en ik heb mij geamuseerd."
"Het eten was heerlijk, het waren namelijk frietjes met bouletten!"
"Na al dat survivallen zijn we begonnen aan de fuif; die was zo leuk!"
"Een week boordevol nieuwe belevenissen om NOOIT te vergeten..."
"Voor mij was dit een superleuke dag waar ik heel actief kon zijn." (over het mountainbiken)
"Kort samengevat: het was een zeer toffe en leerrijke week, we hebben veel bijgeleerd!"
"Donderdag kwam de toffe gids Gilbert ons vergezellen in de natuur. Hij leerde ons een schuilplaats
(shelter) bouwen om te overnachten in de natuur. Dat was superleuk."
"We hebben ook in de Ourthe gezwommen en dat was superleuk!"
"Na Wildcraft kregen we een optreden van de Mixties en dan was er eindelijk de fuif! Er was veel
muziek en er waren lekkere hapjes. Alles was tiptop in orde."
"Er was ook toffe muziek die het helemaal af maakte, dit was de max!!" (over de fuif)
"Het was heel interessant om te weten wat ze vroeger aten en wat ze deden met de gevangenen en welke
wapens ze gebruikten. Ik vond het ook leuk om met de trebuchet een bal zo ver mogelijk te lanceren."
(over het bezoek aan de burcht van Logne)
"Dit vonden we de beste klasreis ooit! We hadden veel plezier samen we hebben elkaar beter leren
kennen en we hebben veel bijgeleerd."
"Na het avondmaal zijn we nog dammen gaan bouwen in een riviertje, ik vond ik supertof en
avontuurlijk."
"We hebben veel geleerd van de gids en we hebben ook 2 vleermuizen gespot. Dat was zeer tof." (over de
grotten van Comblain-au-Pont).
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