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»1. woordje van de directeur
Geachte ouders,
Op 1 september is al wie met de school te maken heeft, een beetje starter: de peuter die zijn eerste stapjes
zet, de ouders die met hun kind kennismaken met een nieuwe klas, de ervaren leerkracht die zijn vorige
klasgroep een jaartje ziet opschuiven en een nieuwe verwelkomt, de startende leerkracht die vol
verwachtingen voor het eerst lesgeeft of in een nieuwe school terechtkomt, de directeur die de
samenstelling van zijn ‘korps’ ziet wijzigen…
Ondanks het negatieve nieuws dat de media over onderwijs en samenleving de voorbije maanden
berichtten, blijft de school een fantastische plek om te leren en een fantastische omgeving om er te
werken. Tijdschrift Klasse meldt dat leraren nog altijd erg trots zijn op hun beroep. Een recent onderzoek
bevestigt dat en stelt dat 97% van de leraren voor de job koos om kinderen en jongeren te doen groeien.
94% heeft geen spijt van zijn beroepskeuze.
School maken doen we samen, leerkrachten, leerlingen, ouders en schoolbestuur. Ons jaarthema past hier
perfect bij: NATUURlijk hoor je erBIJ… met een knipoog naar een natuurlijke leef- en leeromgeving die
onze school wil zijn. In oktober vormden het themalied en -dans al de aanzet.
Op school zetten we hoog in op kwaliteitsvol leren, met veel aandacht voor o.a. de taal- en
denkontwikkeling, socio-emotionele vaardigheden en een sterke groepsdynamiek. Kinderen kunnen
‘thuiskomen’ in hun klas en vinden er structuur, veiligheid, zorg en uitdaging. We hopen dat ze er de
liefde voor het leren meekrijgen en erop vertrouwen dat ze voortuitgaan met de talenten die ze hebben.
In deze schoolkrant voel je weer het kloppende hart van de school en ontdek je zoveel kansen tot
ontwikkelen en leren. En voor ouders en leerkrachten die werken aan opvoeding en onderwijs spreek ik
de hoop uit dat ieder het evenwicht mag vinden tussen ‘kracht en zacht’. Een krachtige en moedige
houding om dagelijks de uitdagingen aan te kunnen, op het werk en thuis. En dat je daarbij zachtaardig en
liefdevol mag zijn voor de kinderen, voor al wie je ontmoet en misschien nog het meest voor jezelf…
met ‘optimisme’ als levensmotto!
Happy kids, happy parents, happy teachers,… HAPPY SCHOOL, every day!
Stefaan Dewaele
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»2. kalender november/december 2020
november
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Zwemmen L4B - L4A - L3
K2-3 A/B: uitstap naar Roger Raveel museum
Zwemmen : KB-1B
L4B: workshop BE-PART te Waregem (van 9u. tot 11.15u.) met eigen vervoer (auto's)
L4A: workshop BE-PART te Waregem (van 13u. tot 15.15u.) met eigen vervoer (auto's)
Wapenstilstand - geen school
Zwemmen L2 - L5 - L6.
L4: Bezoek aan het stadhuis om 14u. met auto's
Zwemmen KA-1A
Zwemmen L4B - L4A - L3
Slag om de Treffer - alle leerjaren
Zwemmen KB-1B
Zwemmen L2 - L5 - L6
L4: medisch onderzoek op school (CLB) - voormiddag
Zwemmen KA-1A
K1/L6: 10.25u. - Spellenuurtje.

december
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K2-3 A/B: bezoek aan het Huis van de Sint in Izegem
L1: medisch onderzoek op school (CLB) - voormiddag
Zwemmen L4B - L4A - L3
K2-3 A/B: Toneel "Streep" in de schakel
Sinterklaas op school
Zwemmen KB-1B
L6 (13.15u.-14.55u.): Workshop chemie (gegeven door Natuur en Wetenschap).
de grote KOEKENBAKDAG t.v.v. De Warmste Week!
Zwemmen L2 - L5 - L6.
Zwemmen KA-1A
L6: (namiddag): Info voor de leerlingen over het secundair onderwijs (door het CLB).
K1/L6: 10.25u. - Spellenuurtje
Warme Wafeltjesverkoop vanaf 14u. in de inkom van school tvv Over-hoop
(lotgenotenvereniging jonge verkeersslachtoffers) en tvv Kom Op Tegen Kanker
Zwemmen L4B - L4A – L3
L1: vaccinaties op school (CLB) - voormiddag
9u. eucharistieviering voor alle leerlingen die katholieke godsdienst volgen
Netbaltornooi - 3de graad
Zwemmen KB-1B
Zwemmen K1A + B naar de treffer (met ouders en grootouders)
Kerstvakantie t.e.m 5 januari
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»3. mededelingen
MEDEDELINGEN
Personeelsnieuws
1. Juf Amber Hebbelinck is opgenomen in het lerarenplatform van de scholengemeenschap met
ankerschool Beveren-Leie. Zij doet vervangingsopdrachten. Momenteel vervangt ze juf Fien.
Amber voert zorgtaken uit in de onderbouw en staat op donderdag in het tweede en op vrijdag in
het vijfde leerjaar.
2. We wensen juf Fien een goed herstel tijdens haar afwezigheid.
3. Meester Brecht - voorheen titularis van het vijfde leerjaar - is aangesteld als mentor van startende,
tijdelijke leerkrachten in de scholengemeenschap. Hij verzorgt de aanvangsbegeleiding. Hij werkt
vanuit de Guido Gezelleschool (administratieve zetel van de scholengemeenschap). Geregeld
bezoekt hij de nieuwe leerkrachten op hun werkplek in de school.
4. Juf Stephanie is klastitularis in het vijfde leerjaar.
5. Juf Simone Fransen geeft zedenleer in L1, L3, L5 (leerlingen met keuze NCZ)
6. Kleuterjuf Lies Vandeputte vervangt juf Romanie Demeyere tijdens haar
moederschapsbeschermingsverlof. Zij voert op dinsdag en vrijdag zorgtaken uit in de
kleuterklassen.
7. Directeur Stefaan zal vanaf 1 september 2020 de taak van coördinerend directeur in de
scholengemeenschap opnemen. Hij volgt huidig coördinerend directeur Frank Vanderhauwaert op
die per 1 november 2019 met pensioen gaat. Dat betekent dat het schoolbestuur voor volgend
schooljaar een nieuwe directeur zal aanstellen.
8. Er zijn nieuwe gezichten in het ondersteuningsnetwerk (ON). We zijn nu aangesloten bij het
openbaar ON van West-Vlaanderen, met ondersteuning vanuit de BO-scholen de Kim/De Sam
(Deerlijk) en de Klim-op (Zwevegem). Ondersteuners Ann-Sophie Guillemyn en Annelien
Seynaeve begeleiden leerlingen met specifieke onderwijsnoden (M-decreet).
9. Leni Vanhauwaert volgt Lynn Sobry op als brugfiguur.
10. Lieve Sablain en Nathalie werken als vrijwilliger specifiek voor taalondersteuning bij nieuwe
anderstalige leerlingen.
11. Conny Vanmeerhaeghe en Lieve Vanbraekel zijn de nieuwe medewerkers in de keuken en refter
van het kleuter.
Alle leerkrachten, refterpersoneel en externe medewerkers wensen we veel succes in hun opdracht, een
goede gezondheid en een aangename sfeer van verbondenheid en samenwerking!
Allen bouwen mee aan een happy school!
De klimaatbende
Samen met 13 andere Waregemse scholen hebben we ons geëngageerd om lid te worden van de
klimaatbende. Doelstelling is om de CO2-uitstoot in de school te verminderen (met alle scholen samen
minstens 5% minder uitstoot).
Het vijfde leerjaar is de trekkersklas. In een gezamenlijk startmoment op 3 oktober hebben de leerlingen
in spelvorm klimaatbegrippen ervaren en leren begrijpen (fossiele brandstoffen, hernieuwbare energie,
broeikasgassen, …). De activiteiten zijn ingebed in de leerdomeinen en gelinkt aan de leerplandoelen. De
leerlingen zullen later op onderzoek gaan met de energiekoffer en het energieverbruik opmeten. Het CO2gehalte meten in klaslokalen behoort tot de opdrachten. Ook in de andere klassen zullen geïntegreerde
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 5

lesactiviteiten plaatshebben.
Sneukeltocht door Beveren-Leie op zaterdag 30 november
Dit is een merkwaardig initiatief. Het is namelijk Lennert Verhulst, leerling van het zesde leerjaar, die op
het idee kwam om een actie op het getouw te zetten voor de Warmste Week. Hij koos - samen met zijn
mama Kelly - een goed doel, de MS-Liga Vlaanderen.
Alle ouders kregen reeds een flyer via de schoolmailing.
In het kort:
- inschrijven voor 20 november via sneukeltochtvoorms@gmail.com
- starten tussen 16u. en 17u.30 in ’t Fonteintje, Sint-Jansstraat (tevens aankomstplaats)
- 4 culinaire stops, kinderanimatie
- volwassenen 9 euro en kinderen 5 euro
- ook steunen kan door het kopen van steunkaarten (1 voor 3 euro, 2 voor 5 euro)
Kortom: een SUPERLEUKE GEZINSACTIVITEIT!
Fluohesje dragen tijdens de periode van het winteruur
Op 21 oktober was er een aangekondigd nazicht van de fluohesjes. Te nauwe of versleten hesjes werden
vervangen door een nieuw exemplaar. Wie het kwijt is, zorgt zelf voor een hesje. We verwachten dat
iedereen na de herfstvakantie het fluohesje draagt tijdens de verplaatsingen naar school en naar huis, als
voetganger, fietser of passagier in de auto.
De zichtbaarheid op de weg en de parking kan levens redden!
Meteen starten we ook weer de actie “Helm Op Fluo Top”. Met stickertjes op een volle kaart kun je gratis
naar de Zoo in Antwerpen of Planckendael. Dat motiveert!
Fietsen met een fiets die in orde is
De fietscontrole van 8 oktober is goed verlopen. Hoogstens 1 of 2 opmerkingen, vooral de veelgebruikte
achterrem die minder goed werkt (aanspannen of nieuwe remblokjes) of een gebrekkige fietsverlichting.
Mogen we vragen dat de ouders de fiets van hun kinderen in orde (laten) zetten?
In de loop van november zal er een onaangekondigde ‘herkeuring’ plaatsvinden op de aangestipte puntjes.
Fietscontroles op school zijn nooit bestraffend (we zijn geen wegpolitie), we willen enkel sensibiliseren soms in samenwerking met de wijkagent - en dit in het kader van verkeersveiligheid. Beste dank voor je
medewerking!

BESTE DANK AAN:
1. Kathy Pels (GON-begeleider, ondersteuner vanuit Zonneburcht) voor haar jarenlange inzet. Ze
heeft heel deskundig de leerlingen met specifieke zorgnoden begeleid en laten groeien in hun
ontwikkeling.
2. Lynn Sobrie, tot vorig schooljaar brugfiguur op onze school, voor de goede ondersteuning van
meerdere gezinnen op onze school; ze blijft brugfiguur in andere scholen.
3. De werkgroep Sport die reeds mooie naschoolse sportactiviteiten heeft begeleid (veldloop,
minivoetbal)
4. Sofie, mama van Yelena en Naomi, voor het schenken van kinderboekjes en strips, heel bruikbaar
in de klassen
5. Darline, die met de kinderen danst op vrijdagmiddag, elk jaar present, altijd enthousiast.
6. De Ouderraad die opnieuw een goede start genomen heeft, telkens een ‘klas’ vol in het
vergaderlokaal, met een volle agenda. Het verslag kan je nalezen in deze schoolkrant.
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Afscheid van Frank Vanderhauwaert
Frank Vanderhauwaert, coördinerend directeur, ook wel afgekort tot ‘CoDi’, gaat volgende maand en na
een onderwijsloopbaan van ruim 40 jaar met pensioen. Collega Frank was in de eerste helft van zijn
carrière klastitularis in verschillende leerjaren van onze school (in de vorige eeuw). De oudere
leerkrachten kenden hem als collega en sommige ouders van huidige leerlingen zaten bij meester Frank in
de klas. Hij was nadien vele jaren directeur van de Guido Gezelleschool in Waregem. De laatste drie jaren
was hij coördinerend directeur van de scholengemeenschap Stedelijk Basisonderwijs Waregem. Op 22
oktober ging hij langs in de 5 stedelijke scholen. Tijdens een kort feestelijk moment namen ook wij
afscheid van Frank. Dit werd ingezet met een paar puike dansnummertjes van de leerlingen van het zesde
leerjaar. Daarna zetten we Frank spreekwoordelijk in de bloemetjes met enkele lovende woorden. Frank
stond steeds 100% achter het gemeentelijk onderwijs, dat sterk lokaal verankerd is in Waregem. Hij
verdedigde op vergaderingen de principes van neutraliteit van het officieel onderwijs, kwam op voor het
open karakter ervan met respect voor maatschappelijke diversiteit, geheel in de lijn van de
beginselverklaring van OVSG, onze onderwijskoepel. Hij bracht zorgmedewerkers, beleidsondersteuners,
leerkrachten samen en stimuleerde het overleg over verschillende onderwijsmateries. Hij volgde
nauwgezet de onderwijsactualiteit en -wetgeving en sprak met een grote kennis van zaken op het
directeurenoverleg. Hij had een ruim netwerk in GORK, OVSG, regionaal, provinciaal, tot in Brussel. Hij
nam hierin verantwoordelijkheden op als afgevaardigde, bestuurslid of in een leidende rol van voorzitter.
Een jarenlang sterk engagement dus… Op zijn beurt dankte Frank voor de fijne samenwerking en wenst
hij het stedelijk onderwijs alle succes toe.
Volgens aloude traditie werd in de centrale hal de ‘Wall of Fame’ of ‘Beverse Canon’ (dit is de fotoreeks
van Beverse directeurs, met een zijsprongetje naar de CoDi’s) aangevuld met de foto van Frank. Zijn
soms wat ‘rebelse’ geest blijft bewaard voor de geschiedenis…
Met een goede trappist - zijn keuze viel op La Trappe tripel - en bijhorend tapasbord werd het moment
beklonken.
Beste Frank, geniet van je pensioen, het ga je goed. Ad multos annos!

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

Nina Vandevoorde, dochtertje van Stijn en Valerie De
Meulemeester en kleindochter van juf Martine
Charlotte Scheers, dochtertje van Thomas en Fien D’Haenens
en zusje van Louis K1A en Gilles K2/3B
Maité Van der Jeugt, nichtje van Yorben L5A
- hartelijke gelukwensen -
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»5. Jaarthema Stebabelei: NATUUR-lijk hoor je er BIJ!
In de stedelijke basisschool van Beveren-Leie zijn we er ook dit jaar ingevlogen.
Deze keer mag je dat letterlijk nemen want alle leerkrachten waren op de eerste schooldag
uitgedost in gele en zwarte kleuren. NATUUR-lijk hoor je er-BIJ! is namelijk het
jaarthema van Stebabelei.
Onze school is al een MOS-school (milieuzorg op school) en dit jaar steken we nog een
tandje bij. De opwarming van de aarde laat ons immers niet onberoerd en daarom werken
we met de hele school rond het milieu met het vijfde leerjaar als trekkersklas want…
Iedereen draagt zijn steentje bij!
Dinsdag 15 oktober zijn we met de ganse school voor de eerste keer bijeengekomen om
het jaarthema wat toe te lichten. Het zesde leerjaar heeft hun dansje getoond op ‘De
klimaat top 10’, het lied van ons jaarthema.
In de loop van het schooljaar komen we nog drie keer samen. Dan mogen andere klassen
tonen waaraan ze gewerkt hebben i.v.m. ons jaarthema.
Groetjes,
de werkgroep jaarthema: juf Lieve, juf Isabelle, juf Hadewijch en juf Angelique
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»6. bezoek aan Ename
Hallo iedereen,
Op donderdag 3 oktober zijn we met het zesde leerjaar naar de Abdij van Ename geweest. In de
voormiddag hebben we veel bijgeleerd in het museum. Onze gids heette Monique. Het ene deel van het
museum was een tijdlijn van de prehistorie tot de twintigste eeuw. Bij elke tijd lagen voorwerpen die
gevonden waren in Ename. Er hing ook een groot scherm waar je de abdij in verschillende tijden kon
zien. Aan de hand daarvan kregen we wat meer uitleg.
In het tweede deel van de voormiddag ontdekten we borden, skeletten en vazen uit de tijd van de abdij.
We mochten zelfs echte dierenbotten vasthouden! De gids verdeelde ons in groepjes van 4 of 5 leerlingen.
Per groep moesten we opdrachten uit een boekje uitvoeren. We kregen ook een zak met voorwerpen,
bijvoorbeeld: dierenbotten, schedelstukken, stenen brokstukken, … . Eén van de opdrachten was:
proberen te ontdekken bij welk dier de schedel hoorde. Eén leerling per groep mocht nadien verslag
uitbrengen voor de hele groep. De gids stelde moeilijke vragen om te kijken of we wel goed opgelet
hadden… Het was heel interessant en leerrijk!

We hadden zeer veel honger gekregen van al die boeiende dingen en mochten gaan eten in een café in de
buurt. Door het mooie weer konden we zelfs buiten eten aan enkele tafels. Het was een zeer gezellige
sfeer. Direct na het eten moesten we onze wandelschoenen aandoen, zodat we klaar waren voor de
volgende stap…
Na de picknick zijn we naar de resten van de abdij gaan kijken. Daar bij de ruïne hebben we een
zoektocht gedaan. We moesten aan de hand van een kaart de verschillende plaatsen van de abdij
terugvinden. Tijdens de zoektocht konden we door de resten van de gangen lopen. Zo konden we ervaren
dat de abdij echt wel groot geweest moet zijn.
Voor we vertrokken naar het bos kregen we nog uitleg van de meester over de abdij.
Eens aangekomen in het bos heeft de meester verschillende dingen uitgelegd. Zo vertelde hij dat het
vroeger te veel werk was om een omheining te plaatsen rond het bos. Daarom hebben ze braamstruiken
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rond het bos geplaatst. Dit vormde een natuurlijke omheining die ervoor zorgde dat de dieren niet konden
ontsnappen.
Na wat wandelen kwamen we aan bij de konijnenheuvel. We mochten deze eerst wat verkennen om
daarna onze opdracht te krijgen. We moesten namelijk 10 verschillende soorten blaadjes zoeken.

We hebben afscheid genomen van de mooie omgeving en zijn met de bus terug naar school geweest. Het
was een heel toffe en leerrijke uitstap.
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7. les dode hoek
Op maandag 14/10/’19 heeft het zesde leerjaar meer geleerd over de dodehoek bij vrachtwagens. IMOG
kwam langs met zijn vrachtwagen. Dan gaf er een mevrouw uitleg over de dodehoek. Daarna namen we
allemaal kegels en zetten we rode kegels waar we de chauffeur niet konden zien. De gele kegels moesten
we plaatsen waar we de chauffeur alleen via zijn spiegels konden zien. De groene plaatsten we waar we
de chauffeur zijn gezicht rechtstreeks konden zien. Daarna ging de juffrouw kijken of we de kegels juist
plaatsten. Ten slotte mochten we allemaal in de IMOG-vrachtwagen zitten om eens te kijken in de
spiegels of de kegels allemaal juist stonden. We leerden heel wat bij en zullen nu nog voorzichtiger zijn
als we een vrachtwagen zien.

Wie meer wil weten over de belevenissen in het zesde leerjaar bezoekt best
onze blog op
http://beveren-leie.be/nieuw/classpage.php?class=6lj&year=2019-2020
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»8. de groene ridders aan het woord
Afgelopen dinsdag deden we met de school mee aan ‘Eet Lokaal’.
We kopen beter Belgisch fruit en groenten in plaats van dat uit verre landen te halen!

Dit lekker fruit komt allemaal uit België: framboos, peer, appel, braambes, ….

De vliegtuigen die dat ver fruit brengen, vervuilen de lucht!

Het is nog beter om een moestuin te hebben, dan vervuil je zelfs niet!
En dan betaal je alleen maar voor de zaadjes of plantjes, dat is goedkoper!
Lowie De Smet en Lea Roose
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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»9. de klimaatbende van Stebabelei
De leerlingen van het vijfde leerjaar zijn dit schooljaar DE KLIMAATBENDE van onze school.
Ons doel dit schooljaar is de CO²-uitstoot van onze school met 5% verlagen tegen juni 2020.
Hiervoor kwamen we op 3 oktober samen met alle Klimaatbendes van de scholen van
Waregem in park Baron Casier voor een heuse kick-off.
Hier volgt een verslagje van Maite Verschelde
Donderdag 3 oktober 2019 zijn we naar Baron Casier geweest. Daar hebben we gezongen,
spelletjes gespeeld en gepickknickt.
Eerst hebben we memory gespeeld … we hebben gewonnen!
Daarna was het bingo. Je moest met de woordjes een zo lang mogelijke zin proberen maken.
Er was ook een waterspelletje met kleine buizen, waterputten en dorpjes.
We hebben ook nog schipper mag ik overvaren gespeeld. Het lijkt een beetje op schipper mag
ik overvaren maar dan met broeikasgassen.
We zongen daar het liedje ‘Doe dan iets’.
We gingen naar het park met het openbaar vervoer.
Zoals u kon lezen, een fijne kick-off van een zeer interessant en boeiend project.
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Een tekening die de opwarming van de aarde afbeeldt door Febe Cumptich
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»10. roodkapje

In onze kleuterklas zijn we volop bezig met ons project Roodkapje en
worden we voortdurend ondergedompeld in dit wonderbaarlijke sprookje
...we houden ervan. Het thema leeft super hard bij onze kinderen. De
juffen hebben al het toneel gespeeld voor alle kleuters, de kids hangen
aan de lippen als het verhaal verteld wordt en ze mochten ook genieten
van de poppenkast over Roodkapje. Je merkt het, Roodkapje is overal
aanwezig, zelfs in het bos had ze voor ons allemaal opdrachten gemaakt
en verstopt. Wij moesten die zoeken en dan mochten wij die samen met
haar uitvoeren. Hoe cool was dat.
Je kan het wel al raden : er lopen heel veel zingende Roodkapjes en
brullende wolven in onze klassen. De verteltafel vinden ze de max en ze
spelen het verhaal voortdurend na. Grappig is dat ze zelfs onder elkaar
de rollen verdelen. Ook de verkleedkleren worden heel veel gedragen.
Wij (de juffen) genieten van al die drama om ons heen. De juffen hebben
nu ook iets heel leuks bedacht: samen met ons hebben ze het verhaal
nagemaakt met foto’s waarop wij de personages vertolken en als kers op
de taart mochten wij de teksten inspreken of inzingen. Daarvan hebben
juf Trui en juf Ann dan een gesproken boek gemaakt. Dit boek wordt
met alle kinderen van onze klas gedeeld zodat we thuis samen met onze
mama’s en papa’s en vele anderen het boekje kunnen beluisteren en
bekijken. Wedden dat we het nooit beu zullen worden en Roodkapje nog
lang in onze dromen zal blijven verder leven.
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ROODKAPJE WAAR GA JE HEEN ZO ALLEEN…..
ZAL NOG WEKEN IN ONZE OREN
WEERKLINKEN...ZALIG TOCH….

Juf Trui, juf Ann en alle 1 ste kleuterklassers
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»11. wafeltjes bakken

Naar aanleiding van het kleuterproject Roodkapje bakten de kikker- en giraffenklas
wafeltjes op grootmoeders’wijze. Er kwamen enkele oma’s, omies, mammies,
moekes en mémés helpen om met de kleuters te bakken. Wie ook wil proeven van
deze lekkere wafeltjes, probeer dan gerust dit overheerlijk recept uit.
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»12. verslag van de Ouderraad op dinsdag 8 oktober 2019
Aanwezige leden
Kelly Van Kerckhove
Vicky Verhaeghe
Marylène Daussin
Bert Ravelingien
Hans Meersman
Ward Pappijn
Anouk Beernaert
Manon De Baets
Aanwezige leerkrachten / directie
Stefaan Dewaele
Juf Eline
Verontschuldigd/afwezig
Davinia Glorieux
Cindy Anckaert

Bieke Crabbe
Florine Strabier
Sharon Claeys
Koen Le Percq
Eveline Vanhenis
Tine Dupont
Maarten Persyn

Björn Vansteenkiste
Vanessa Vanquickelberghe
Joke Godderis
Julie Depypere
Nathalie Dumarey
Tine Van Gaelen
Tim Rogge

Juf Joke
Meester Gert
Sylvie Desmet
Saskia Caes

1. Verwelkoming
2. Overlopen en goedkeuren afsprakennota
Geen opmerkingen.

3. Overlopen jaarplanning
4. Overlopen werkgroepen (+ woordje uitleg voor de nieuwe leden)
a. Sport: Eveline, Joke, Cindy, Tine
b. Verkeer: Stefaan, Anouk, Dimitri, Tine + aanduiding verkeersouders? – optie om enkel
medewerking te zoeken voor de initiatieven die de school wenst te organiseren
c. Kaas-en wijnavond: Ward, Cindy, Kelly, Bert, Hans, Vanessa
d. Quiz: Ward, Bert, Cindy, Vicky, Koen
e. Koekjesverkoop : Bieke, Eveline, Emmy
f. Kermis: Joke, Saskia, Sylvie, Marylène, Vanessa, Davinia
Nieuwe leden nodig na dit jaar!
g. Milieu: Sofie, Bert, Ward, Koen L, Tine, Stéphanie, Lies, Stefaan, Marylène
h. Kinderproject: Manon, Anouk

5. Evaluatie voorbije activiteiten
Vrijdag 21 juni: frietjesfeest kleuter: een mama heeft geholpen, ze is geen lid van de ouderraad.
Allemaal goed verlopen.
Vrijdag 21 juni: kubb-avond: Uitleg van wat de avond inhoud voor de nieuwe leden. Laatste
editie was weeral een succes: leuke avond met talrijke opkomst. Dank aan de organisatie!
Donderdag 27 juni: bbq en Kindershow
Zonnig weer, waardoor de bbq buiten kon doorgaan. Dank aan de helpende ouders.
Kindershow ging binnen door in de turnzaal. Prachtige presentatie van Ignace (papa van Axelle).
Kinderen waren heel actief betrokken.
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Zaterdag 29 juni: Beach volleybaltornooi voor verenigingen
De ouderraad was ingeschreven met 1 ploeg. Deelnemers waren Bert, Vicky, Ellen, Hans, Ward,
Kurt, Arne, Gert, Joke.
31 augustus en 1 september: Beveren kermis
Opbrengst van +/- 1.600€ dit jaar. Het was heel mooi weer en heel warm.
Veel leden van de school hebben deelgenomen aan de loopwedstrijd.
De werkgroep merkt dat het een lastige editie was omdat de planning niet ingevuld geraakte.
Ze vragen meer hulp van de ouderraad en van de leerkrachten. De planning zal vroeger gedeeld
worden, en de datum van de volgende editie is reeds meegedeeld. Zodra het nieuw thema gekend
is, zal het ook aan de ouderraad gecommuniceerd worden.
Ouders buiten de ouderraad zijn ook zeer welkom om tijdens een shift te helpen
De dranken waren niet fris genoeg. Kijken voor de volgende keer of de dranken op vrijdag
geleverd kunnen worden om dit te vermijden.
Woensdag 18 september: beloningsactiviteit sportiefste leerlingen 2018-2019
De sportiefste leerlingen van vorig schooljaar werden uitgenodigd om te gaan springen naar Jump
Pottelberg.
Kost voor de ouderraad: 187,50€
Vraag van het werkgroep of deze activiteit moet blijven bestaan of niet?
Het is een extra gebeurtenis om te organiseren.
Er werd gestemd om deze beloningsactiviteit te behouden. Sinds de start ervan neemt het aantal
deelnemers aan sportieve activiteiten toe. Vermoedelijk is het te danken aan de beloning, het is
een extra motivatie.
Woensdag 25 september: veldloop alle leerjaren
Zeer grote opkomst! Met dank aan meester Maarten om de kinderen warm te maken hiervoor.
Zaterdag 5 oktober: dag van de leerkracht
Gezien maandag 7 oktober een facultatieve vrije dag was, werd de verrassing verplaatst naar
dinsdag 8 oktober. Verschillende ouders hebben desserten en taarten gebakken. Tijdens de
speeltijd van de namiddag hebben sommige ouders het toezicht overgenomen en werden de
leerkrachten getrakteerd met koffie en zoetigheden. Ze vonden het een heel goed idee en zijn er
heel dankbaar voor. Bedankt aan iedereen die hielp het waar te maken!
Dinsdag 8 oktober: sensibiliseringsactie, fietscontrole
De wijkagenten hebben 26 fietsen gecontroleerd en 5 fietsen waren volledig in orde. Het meest
voorkomende gebrek was de spanning van de remmen. Er zal een tweede fietscontrole volgen in
het voorjaar van 2020.

6. Toekomstige activiteiten
Woensdag 9 oktober: minivoetbaltornooi 3de graad
Er zijn een dertigtal leerlingen ingeschreven – 3 groepen
Vrijdag 25 oktober: kleuterapotheose “Roodkapje”
Voor ouders en grootouders, in de namiddag. Ouderraad verzorgt een snackje voor de kleuters, er
zijn momenteel 87 kleuters. Er wordt een drankje aangeboden voor de aanwezigen (een 400-tal
personen worden verwacht). Deze kost is voor de helft voor de ouderraad en voor de helft
voor de school. We bieden cava, een biertje, fruitsap en water aan.
Volgende ouders zullen dranken serveren: Dimitri, Nathalie, Manon, Bjorn, Joke, Marylène
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Fluojascontrole (voor de herfstvakantie)
Wordt uitgevoerd op maandag 21 oktober door Manon en Anouk (namiddag)
Woensdag 20 november: Slag om de Treffer: voor alle leerjaren
Woensdag 4 december: Sinterklaasfeest
Woensdag 18 december: Netbaltornooi 3de graad

7. Varia
 Koekjesverkoop of een ander alternatief?

De werkgroep vraagt ideeën voor een alternatief: spelletjesavond, kinderfuif met café voor
ouders… De werkgroep zal samenkomen om te brainstormen over nieuwe voorstellen. Het is
een uitdaging, door het feit dat de koekjesverkoop veel geld opbrengt voor relatief weinig
inspanningen.
 Opbergruimte voor de ouderraad: er zal rond de herfstvakantie kastruimte vrijkomen voor de

ouderraad in de gang naast het leraarslokaal.
 Financieel: enkele ideeën
o De Chiro heeft gevraagd voor sponsoring, maar het staat niet in de doelen van de
ouderraad.
De ouderraad zal zijn financiële middelen enkel aanwenden voor de school en de
leerlingen.
o De leerkrachten volgen een vorming over ICT en willen tablets aankopen voor de
leerlingen.
Prijs van een tablet met hoesje: +/- 400€.
Aantal gewenste stukken: 15 stuken
▪ Nazien of een groepsaankoop mogelijk is en wat zou het prijskaartje hiervan
zijn?
▪ Mogelijkheid om sponsoring te vragen?
▪ Ouderraad wil een deel van de kosten op zich nemen maar kan het niet volledig
financieren
▪ Kijken voor bijkomende activiteit om aankoop mogelijk te maken
 De directeur meldt dat hij volgend schooljaar coördinerend directeur wordt in de

scholengemeenschap, in opvolging van Frank Vanderhauwaert die met pensioen gaat. Vanaf 1
september 2020 zal er dus een nieuwe directeur in functie zijn.
 Data's volgende ouderraad zijn vastgelegd op
o Dinsdag 14 januari 2020
o Dinsdag 31 maart 2020
o Donderdag 11 juni 2020
Verslaggeving,
Marylène Daussin
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