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»1. woordje van de directeur
Beste ouders,
Het tweede trimester laten we straks achter ons. Pasen hangt in de lucht. Even terugblikken op
die drukke maanden met de schooldoorlichting begin februari net na de halfjaarlijkse
toetsenperiode.
In de kleuterklassen volgen de thema’s elkaar snel op. Die veertiendaagse periodes stimuleren de
ontwikkeling van de kleuters breed en diepgaand. Dat zie je ongetwijfeld ook op de manier
waarop je kleuter ‘verandert’, nieuwe dingen leert en kan. Het leren verloopt in de kleuterklassen
geïntegreerd in de lesactiviteiten van de thema’s. Dat betekent dat taal, wiskunde, de verkenning
van de werkelijkheid, enz. geen aparte lesjes zijn, maar doorheen waarneming, doe-, denk- en
bewegingsactiviteiten, creatief spel, muzische expressie, onderzoekend leren, … gevarieerd en
evenwichtig aan bod komen. We benadrukken hierbij dat elke kleuter een eigen
ontwikkelingsritme volgt, ieder vanuit de aanwezige mogelijkheden en interesses. Er zijn dus
geen ‘tussenstationnetjes’ na elk kleuterjaar waar alle kleuters tijdig moeten ‘arriveren’. Vanuit
gerichte observatie en een gepast aanbod blijft de ‘ontwikkelingstrein’ in beweging. De inspectie
beoordeelde de specifieke kleuterwerking heel positief.
In het lager hadden we de halfjaarlijkse toetsen in januari. Het is een tussentijdse evaluatie van
alle leerdomeinen. Daaruit is informatie te halen voor de verdere lessen, voor remediëring en
zorg. Maar ook dat leren staat niet stil. Het bouwt niet alleen verder op vroegere kennis en
vaardigheden, maar er dienen zich ook steeds nieuwe leerinhouden aan. Dat maakt een schooljaar
– waarin de weken met lessen uit diverse leerdomeinen elkaar snel opvolgen – druk en soms wel
stresserend voor leerkrachten en leerlingen. Ook hier leert elke leerling in zijn tempo en is er niet
één norm waaraan iedereen op een bepaald tijdstip moet voldoen. Er mag bij de kinderen best
wel verschil zitten in de beheersing van en het inzichtelijk opnemen van wat geleerd wordt. En
de opeenvolging van leerjaren biedt nieuwe kansen tot herhaling en verdieping van de leerinhoud.
Aan ons om positief te stimuleren (niet forceren), ondersteuning te bieden en succes te laten
ervaren. De zorgaanpak door de zorgcoördinator (zowel in het kleuter als in het lager) werd door
de inspectie als zeer degelijk beoordeeld. Wiskunde komt in alle klassen sterk uit de verf : leren
vanuit realistische contexten, goede leerresultaten en de manier waarop we tegemoetkomen aan
verschillen tussen leerlingen. De outputresultaten van de externe evaluatie voor wereldoriëntatie
(OVSG-toetsen einde basisschool) scoren elk jaar hoog boven het Vlaams gemiddelde en de
referentiegroep ‘gelijkeonderwijskansen’. Omdat wereldoriëntatie nu uiteenvalt in ‘mens en
maatschappij’ en ‘wetenschappen en techniek’ kregen we het advies én de uitdaging in deze
domeinen een samenhangend geheel uit te bouwen.
Het beste uit elke kind halen en het laten ervaren dat leren op school leuk en betekenisvol is voor
het leven… Dat is ons motto.
Tot slot weet de onderwijsinspectie onze school als een veilige en aangename leerplek te typeren,
met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Als we onze kinderen
gelukkig zien, dan zijn we ook gelukkig…
En nu op naar de koers! Geniet van de late ondergaande zon en van je tuinzetels… Laat het gras
en je kinderen maar groeien…
Vrolijk Pasen!
Stefaan Dewaele
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»2. activiteitenkalender van maand 2006

april 2017
PAASVAKANTIE tot en met 17/04 - Opvang open (niet op Paasmaandag 17/04)
PASEN
Paasmaandag - einde paasvakantie
zwemmen: L4 - L3 - L2
K2: voormiddag: leeruitstap naar kinderboerderij 't Bokkeslot te Deerlijk (wagens)
namiddag: BUITENSPEELDAG aan de stadionvijvers te Waregem
zwemmen: K2 - L1B
L6: Schoolbezoek met doe-activiteiten VTI Waregem. (vertrek om 8.25u.)
K1A/B: VM kinderboerderij te Marke
10u. - 12u.: OPENDEUR - bezoek aan de school en inschrijvingen nieuwe peuters
L3 + L4: Sportklas in De Treffer, Waregem
K3: hele dag: leeruitstap naar kinderboerderij 't Bokkeslot te Deerlijk - met
wagens
L3 + L4: Sportklas in De Treffer, Waregem
zwemmen: L6A - L6B - L5
L3+ L4: Sportklas in De Treffer, Waregem
L3 + L4: Sportklas in De Treffer, Waregem
Eerste leerjaar: daguitstap naar de kinderboerderij Van Clé te Marke
zwemmen : K3A - GEEN ZWEMMEN VOOR L1 (omwille van bezoek kinderboerderij)
L3 + L4: Sportklas in De Treffer, Waregem
De Schoolquiz - adults only

mei 2017
Feest van de Arbeid - geen school, geen opvang
zwemmen: L4 - L3 - L2
zwemmen: K2 - L1A
namiddag en vooravond: SCHOOLFEEST
L1 + L2: Sportklas in De Treffer, Waregem
zwemmen: L6A - L6B - L5
L1 + L2: Sportklas in De Treffer, Waregem
L6: Tienermusical "Wat doe je in de kou?" in CC De Schakel. Vertrek met de fiets
om 13u.
L1 + L2: Sportklas in De Treffer, Waregem
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zwemmen: K3B - les LO klas lager
L1 + L2: Sportklas in De Treffer, Waregem
L1 + L2: Sportklas in De Treffer, Waregem
Lentefeest leerlingen NCZ uit L1 en L6 in CC De Schakel te Waregem
afhankelijk van de groepsindeling op zaterdag 13 mei of zondag 14 mei
Lentefeest leerlingen NCZ uit L1 en L6 in CC De Schakel te Waregem
afhankelijk van de groepsindeling op zaterdag 13 mei of zondag 14 mei
MOEDERDAG
L4: 13.15u. - 15.30u.: leeruitstap naar IMOG te Harelbeke - eigen vervoer
L5: Sportklas in Hernieuwenburg te Wielsbeke
L5: Sportklas in Hernieuwenburg te Wielsbeke
zwemmen: L6A - L6B - L2 (OPGELET: wissel!)
L5: Sportklas in Hernieuwenburg te Wielsbeke
ESTAFETTELOOP (lager) aan de stadionvijvers te Waregem - verzamelen op school
om 12.45u. - vertrek bus om 13.00u.
zwemmen : K2 - L1B
L5: Sportklas in Hernieuwenburg te Wielsbeke
L5: Sportklas in Hernieuwenburg te Wielsbeke
10.30u.: Vormsel (kerk Beveren-Leie)
12.30u.: Leerlingenraad
8.30u. - 16u. : SCHOOLREIS KLEUTER: familiepark Harry Malter (Destelbergen)
L2: 8.30u. (bus): leeruitstap naar het Vredeshuis te Gent (workshops) - hele dag
zwemmen: L4 - L3 - L5 (OPGELET: wissel!)
L6: Project "Rare jongens, rare meisjes" rond chemie, gegeven door Natuur en
Wetenschap.
Hemelvaartsdag - geen school, geen opvang
Brugdag - geen school, geen opvang
L6: Bosklassen te Stoumont.
K1A + K1B: Medisch onderzoek door het CLB op school
L6: Bosklassen te Stoumont.
zwemmen: L4 - L3 - L2
L6: Bosklassen te Stoumont.
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»3. personalia
Wij verheugen ons om de geboorte van:
•

Estelle, dochter van Claude Papijn en Joke Goderis en zusje
van Zoë (L2)
- hartelijke gelukwensen -

Wij rouwen om het heengaan van:
•
•
•
•
•
•

Serge Houtteman, opa van Tiziano Vanrymbeke (L4)
Magdalena Decoutere, overgrootmoeder van Thibault (L4) en
Jean (L1) Viérin
Gilbert Sabbe, opa van Maxim Sabbe (L6A)
Julienne Tanghe, overgrootmoeder van Febe Cumptich (L2)
Gentiel Callewaert, ere-directeur SBS Beveren-Leie
Freddy Vanruymbeke, opa van Tiziano Vanrymbeke (L4)
- oprecht medeleven MEDEDELINGEN



OPENDEURDAG voor nieuwe kleuters op zaterdag 22 april van 10 tot 12 uur.
Alle ouders met peuters die in de loop van volgend schooljaar 2017-2018 mogen starten,
zijn van harte welkom!



SCHOOLFEEST zaterdagnamiddag 6 mei, info volgt.



De EERSTE COMMUNIE valt volgend jaar op zondag 27 mei 2018 om 10.30 uur in de kerk
van Beveren-Leie.



Het VORMSEL valt volgend jaar op zondag 20 mei 2018 (Pinksteren) om 10.30 uur in de kerk
van Beveren-Leie.



FLUOJASJES
Proficiat aan de kinderen voor het dragen van de fluo-jasjes gedurende de donkere maanden!
Ook dank aan de ouders en de leerkrachten om dit te stimuleren en op die manier de
spaaractie “Helm op fluo top” te ondersteunen en te doen slagen.
Nu we overgeschakeld zijn naar de zomertijd, is het dragen van de jasjes niet meer verplicht.
De jasjes blijven thuis om ze eind oktober weer te dragen (wintertijd).
Als ouder kunt u echter beslissen dat uw kind het jasje verder moet dragen. Het kan en mag
dus nog.



FIETSEN MET EEN FIETS DIE IN ORDE IS - FIETSCONTROLE
Door het goede weer komen de kinderen vaker met de fiets naar school. Het belang inzien van
een ‘rijvaardige’ fiets is een goede houding in het verkeer. Bij kinderen is dat een geleidelijke
bewustwording. Ze hebben de steun van school en ouders hiervoor nodig. De werkgroep
Verkeer hield een aangekondigde fietscontrole op 29 maart. Er was een goede opkomst van
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fietsers met verschillende soorten fietsen - gewone fiets, mountainbike, BMX, kinderfiets met
kleine wieldiameter. Van de 50 gecontroleerde fietsen waren er 32 volledig in orde. Bij de
opmerkingen gaat het vooral over het ontbreken van een bel, een witte reflector vooraan
en/of een rode achteraan, soms eens het ontbreken van reflectoren in de wielen als er geen
reflecterende bandenstrook is. Die leerlingen mogen na herstelling/aanpassing hun fiets een
tweede keer ter controle aanbieden na de paasvakantie.
Tip : De fietsers kregen een controlekaart mee naar huis. Bewaar ze. Op de kaart zie je welke
zaken wettelijk in orde moeten zijn voor het type fiets waarmee je kind rijdt.
Onze beste dank bij voorbaat voor uw medewerking! Niets gaat boven de veiligheid van onze
kinderen!


PERMANENTE EVALUATIE
Voor de maand februari-maart krijgt u een overzicht mee van de tussentijdse toetsen. Met het
nieuwe rapportprogramma is het nu mogelijk periode-overzichten te maken. Het is echter geen
rapport omdat het niet alle leerdomeinen evalueert zoals dat wel het geval is bij de
halfjaarlijkse toetsen. Het is dan ook niet zinvol om hiervan een eindtotaal en procent te
berekenen. Vandaar dat dit ook niet op het overzichtsblad vermeld staat. De tussentijdse
toetsen krijgt u op geregelde tijdstippen met de map van je kind mee om die in te zien en te
ondertekenen.



MILIEUWERKDAG
Omdat de groene schoolomgeving regelmatig ‘onderhoud’ vraagt, houden we een werkmoment
op vrijdag 21 april (vooravond vanaf 15 uur). Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar
sofie.vandeputte@sbswaregem.be of gert.troch@sbswaregem.be
Van harte dank bij voorbaat!



SCHOOLTOELAGE
Men kan nog tot uiterlijk 1 juni de schooltoelage voor dit schooljaar aanvragen.
Formulieren zijn te bekomen in het secratariaat.
Online invullen kan via www.studietoelagen.be

EEN WOORD VAN DANK AAN:


Kristof Dejans (IT-manager en papa van Luca uit K3A) voor de schenking van 20 laptops en een
groot aantal beeldschermen.



Alle ouders die meehielpen bij de organisatie van het kleuterproject (bediening drankjes), het
carnavalsfeest in het lager (verdeling pannenkoeken), de eierenraap met de paashaas
(kleuter), het zichtbaarheidsspel, de fietscontrole, de naschoolse sport (danshappening,
handbal,trefbal).
Een bijzonder woord van dank aan de ouderraad voor de organisatie van de zeer geslaagde
kaas- en wijnavond van 10 februari!
Zie voor al deze initiatieven ook het verslag van de ouderraad van 7 maart.



Kelly Van Kerckhove voor haar aanwezigheid van de voorbije 4 jaar in de schoolraad. Met
ingang van 1 april gaat de vernieuwde schoolraad van start voor de periode 2017-2021.
Bieke Crabbe volgt Kelly op in de schoolraad (geleding ouders). Valerie Maebe blijft de lokale
gemeenschap vertegenwoordigen en meester Brecht blijft de afgevaardigde van de
leerkrachten. Juf Lieve is plaatsvervanger en vervangt hierbij juf Ann. Dank aan al deze
mensen voor het voorbije en nieuwe engagement.



Dank aan de mama van Vic en Amélie die in het thema ‘ziek zijn’ als verpleegster is
langsgekomen in K2 en aan de opa van Suzanne met zijn ziekenwagen van het Wit-Gele Kruis.
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»4. lang leve de begijntjes...
Vorige maand trokken de derdejaartjes met de lijnbus naar het Sint-Elisabethbegijnhof
(1238) van Kortrijk. Deze site telt een veertigtal barokke huisjes en staat op de lijst
van het Werelderfgoed van de Unesco. Onze kinderen penden enkele indrukken neer.

Die witte huisjes van die begijntjes vind ik toch zo mooi en die begijntjes waren zo'n
interessante vrouwen. Marcella Pattyn was het oudste begijntje van Kortrijk en is
enkele jaren geleden gestorven. Ze werd 93 jaar. Carine, onze gids kon heel boeiend
vertellen over deze grootjuffrouw. Zij woonde in het grootste en mooiste huis van het
begijnhof en zij was een beetje de baas van de begijntjes. Om de twee jaar werd een
nieuwe grootjuffrouw verkozen door de begijntjes. Iedere avond werd de poort
gesloten om deze vrouwen die niet getrouwd waren te beschermen.
Peronne, Natal, Robbe, Astrid, Lotte
'k Vond het megaleuk dat wij met de lijnbus naar Kortrijk mochten gaan. Dit was de
eerste keer en zal dit zeker nog eens doen!
In dit begijnhof moet je stil zijn. De begijntjes waren zeer gelovig en gingen vaak
bidden in de Sint-Mattheüskapel. Zij luisterden wel niet naar de paus en de Kerk. De
paus vond dat toen niet zo leuk en regelmatig werd een begijnhof in brand gestoken.
Ook dit begijnhof werd in brand gestoken maar alle huisjes werden opnieuw gebouwd.
In de Sint-Annazaal kun je een tentoonstelling bekijken over deze vrouwen.
Mona Decock, Nastja, Pepijn, Warre

Deze uitstap vond ik super en ik kom zeker nog eens terug met mijn mama en papa.
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Bladzijde 7

Misschien eten wij dan een stukje taart in het huis van de grootjuffrouw?
Een begijntje mocht niet getrouwd zijn en verdiende haar eigen centjes door te
werken. De meeste begijntjes hadden een eigen huisje….. iets voor juf Fien??? 's
Middags aten wij onze lunch in de cafetaria van het museum 1302 en daarna kregen
wij uitleg van ridder Ronny.
'k Vind het jammer dat er geen begijntjes meer zijn. We zagen opeens een oud
vrouwtje in een lang bruin kleed met een wit kapje. We dachten dat dit een begijntje
was. Maar nee het was een nonnetje. Het Karmelietenklooster is heel dicht bij het
begijnhof gelegen en soms komen ze bidden in de kapel. Het is hier zo rustig.
Tibau, Lennert, Emily, Seppe, Malou

Het was spannend om te horen wat er 700 jaren geleden allemaal gebeurde. Ze
noemen dat de vroege Middeleeuwen. Zoals het jonge meisje dat hier samen met haar
boeken werd verbrand. Wat stond er wel allemaal in die boeken geschreven??? De
huisjes zijn bijna allemaal gerenoveerd. Er is hier ook een bleekweide waar de
begijntjes hun lakens konden bleken. Op het mooiste plekje van dit begijnhof hebben
wij foto's getrokken voor op mijn communieprentje.(Raphaël)
Lucas, Yana, Arno, Raphaël
De polyvalente zaal boven het
belevingscentrum

Vlakbij de inkompoort van het begijnhof werd een huisje
ingericht om te tonen hoe de begijntjes leefden.

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 8

Mijn bedovergrootvader Emmanuel Viérin (Constance Viérin) werd in Kortrijk geboren en
heeft enkele schilderijen gemaakt van dit begijnhof. Tekenen en schilderen was zijn passie.
Hier zie je een foto van hem in zijn atelier en ook nog een schilderij van het SintElisabethbegijnhof.
Constance, Yary, Maithé, Kirsten, Mona Desmet
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»5. stelwedstrijd DAVIDSFONDS Beveren-Leie 2016-2017
In het begin van dit schooljaar nam de derde graad van de Stedelijke Basisschool
deel aan de jaarlijkse stelwedstrijd van het Davidsfonds. Het thema luidde: “Hoe
groen is onze blauwe planeet?”

Geen gemakkelijke opdracht maar iedereen ging er voluit voor! Eind november
werden alle stelwerken doorgestuurd. Een deskundige jury las en beoordeelde
alle “kunstwerken”.
Op 7 maart vond de prijsuitreiking plaats. Elke klas mocht telkens 3 winnaars
toejuichen. Proficiat aan alle deelnemers en een dikke pluim voor de laureaten.
We zetten ze voor u op een rijtje:
5 de : Lien, Timmy, Romy
6A : Steffie, Hava, Sarah
6B : Daan, Arne, Rien

Steffie van het 6de leerjaar A van de onze school werd tot winnares van
Beveren-Leie gekroond en stoot als enige van alle deelnemende klassen van
beide scholen door naar de provinciale wedstrijd. We duimen! Succes Steffie!
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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»6. Op het podium: optreden eerste leerjaar voor de derde
kleuterklassen
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»7. uitstap naar de struisvogelboerderij
Op een vrijdag in maart gaan de tweede en derde kleuterklassen naar de struisvogelboerderij
'SCHOBBEJAKS HOOGTE' in Aarsele.
We werden ontvangen door de boerin. Het was die dag ophokplicht zodat de dieren niet
buiten liepen maar wel in grote kooien zaten.
Daar vertelde de boerin dat struisvogels mooie veren hebben, een lange nek, een bek met
een klein tongetje en nog zoveel meer.
Ook hebben we kunnen zien hoe een struisvogel uit zijn ei kroop... een hele ervaring.
Ten slot had de boerin cake gebakken met een struisvogelei en ze had van één ei wel 7 cakes
kunnen bakken. Het was overheerlijk.
Kijk maar naar de sfeerbeelden…
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»8. trein – bus – uitstap
_

UITSTAP.......

op vrijdag 17 maart zijn we erop uit geweest naar het indoorspeelplein in Deinze. Te
voet ? Met de fiets ?.....maar néé, met de trein en de bus en dat vonden wij een
superleuke ervaring....Onze eerste trein was een dubbeldekker, als dat niet speciaal
is en er waren wel 3 conducteurs om te “kijken” hoe wij allen opstapten. Eenmaal
aangekomen in het indoorspeelplein konden onze schoenen niet rap genoeg uit zijn
om te gaan spelen en amaai, dat was daar een echt speelparadijs en dat in 2
verdiepen. Cool hé! We konden fietsen op een fietsparcours, er was een groot
springkasteel, een glijbaan op rolletjes (en amaai dat vonden wij de max),
trampolines, ballenbad, klim- en klauterkooien,...om kort te vertellen er was
héééééééél veel en wij wisten niet wat eerst uitgeprobeerd. De boterhammen zijn
nog nooit zó vlug op geweest want ah ja, de roep van de speeltuigen lokten ons om
vlug weer te gaan spelen.
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Op het einde van de dag waren niet alleen de kids maar ook alle begeleiders moe
maar voldaan. Het is een uitstap waar we nog veel over zullen vertellen en we kijken
al uit naar de volgende leuke ervaring.....

Dank je wel aan alle begeleiders om er samen met ons een leuke dag van te
maken....de foto’s van de uitstap zijn terug te vinden op de website....geniet ervan.....
Jules, de kids en de juffen van 1KLA en B
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»9. leerlingenraad 3 – 13/02/2017
Aanwezig:
L3

Péronne Verschuere – Lennert Verhulst

L4

Tiziano Van Ruymbeke – Arne Roobroeck

L5

Elena Comeyne – Mirte-Marit De Waegenaere

L6A

Felix Debaere

L6B

Rien Messiaen

Welkom + goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag vond iedereen goed.
Toiletten
De directeur heeft het probleem ‘toiletpapier op de grond’ achterhaald.
Het is het toiletpapier dat te ver van het toilet hangt. Je trekt het papier met een korte
ruk naar je toe waardoor het scheurt door de tandjes. Maar soms scheurt het papier niet omdat het
niet in contact komt met de tandjes. Dan trek je een lang stuk papier af. Er scheuren stukjes af en die
vallen op de grond. Dus heeft de directeur besloten de rol met het toiletpapier dichter bij de
toiletpot te plaatsen. Als er toch nog een stuk toiletpapier op de grond valt, vragen we om het op te
rapen. Net en rein is voor iedereen fijn!
carnavalsfeest
Zoals ieder jaar gaat het carnavalsfeest door op de vrijdagnamiddag voor de krokusvakantie. Er zullen
weer pannenkoeken zijn en er zal worden gedanst.
foto’s ruzie
Op de speelplaats hangen er foto’s van wat je kan doen als je ruzie hebt. Deze zullen we vervangen
door foto’s met echte mensen. Deze mensen zullen uiteraard die van de leerlingenraad zijn.
helm op fluo top
De directeur wil nogmaals zeggen dat hij heel blij is over de fluojasjes die de kinderen bijna iedere
schooldag dragen.
ballen
We hebben al wat klachten gehoord over ballen die er te weinig zijn. De directeur zal nog wat ballen
kopen, maar hoe we kunnen zorgen dat de ballen blijven en van hun eigen klas blijven?? Op een
volgende leerlingenraad denken we daar verder over na.

uw verslaggevers:

Rien

en

Felix
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SCHOOLFEEST ZATERDAG 6 MEI
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»10. derde kleuters op stap naar het Gravensteen te Gent

Onder een stralend zonnetje vertrokken we op uitstap met onze derde kleuters naar het
Gravensteen in Gent. Een schildknaap leidde ons rond doorheen het grote kasteel. Onze
jongens werden tot ridder geslagen en onze meisjes werden verkozen tot echte jonkvrouwen.
Samen gingen we op zoek naar de schat. Dat werd een hele speurtocht, maar onze stoere
ridders en knappe jonkvrouwen zijn erin geslaagd om de lekkere schat te vinden.
In de namiddag werden we getrakteerd op een leuk namiddagje speelplezier in de PlayBeach
te Gentbrugge. Hieronder enkele sfeerbeelden van deze onvergetelijke dag.
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»11. TECHNIEK 6de leerjaar: ONTWERPEN en BOUWEN van een
DRAAIMOLEN
Hallo,
Wij hebben voor onze techniekles een opdracht gekregen:
een draaimolen bouwen! Onze groep bestaat uit: Hava,
Viktor, Maxim en Timo.
Voor we begonnen met bouwen, kregen we lessen over
tandwielen en snaarwielen. Daar leerden we allerlei
technieken. We moesten eerst een werktekening maken,
anders mochten we niet beginnen.
We hadden als attractie voor de vliegende stoeltjes gekozen.
Toen we mochten beginnen met bouwen, wisten we totaal
niet hoe we het moesten aanpakken. We begonnen met de
basis. We hadden veel constructies geprobeerd maar ze
waren niet stevig genoeg. Na veel bouwen en afbreken was 1
constructie uiteindelijk goed gelukt. De eerste dag waren we
klaar met de basis en we hadden al 1 tandwiel bevestigd aan
de basis. We hadden heel veel moeite om het tweede
tandwiel te bevestigen, uiteindelijk lukte het dan toch.
De stoeltjes waren niet goed want onze mannetjes vlogen
eruit, we hebben daarna nieuwe stoeltjes gemaakt zodat het
probleem was opgelost. De constructie kon draaien en er
konden veilig mannetjes in zitten.
Tenslotte moesten we de draaimolen ook nog versieren.
Iedereen had iets mee. Maxim had poppetjes mee, Timo had
*pixels mee, Hava had figuurtjes uit papier geprint (om als
versiering op de draaimolen te kleven) en Victor had het
belangrijkste mee: de motor, anders zou de constructie niet
automatisch kunnen draaien. De *pixels hangen aan het
welkomstbord.
Dan waren we klaar. Meester Gert en Brecht kwamen punten
geven. Ze gaven goede commentaren!!
*pixels: kleine blokjes waar je figuurtjes mee kunt maken

Project: draaimolen
In de lessen techniek kregen we de opdracht om een
draaimolen te ontwerpen.
We hadden les gekregen over tandwielen en snaarwielen. Ook
kregen we een bundel die we moesten afmaken tegen een
bepaalde datum. We moesten ook foto’s over draaimolens
verzamelen met de bedoeling om er informatie uit te halen.Er
werden groepjes gevormd, met het groepje moesten we
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beslissen of we een reuzenrad of een draaimolen maakten.
We kozen voor een reuzenrad en deze kreeg de naam:
REUZENRAD K.A.C.
De taakverdeling verliep vlot: Anouk en Cato maakten de
basis en Kjento zorgde voor de tandwielen en het rad. De
basis was gebouwd en het rad hing er aan, maar we hadden
slechts 1 tandwiel. We kregen de tip om eens in ons boekje te
lezen. Nadat we gelezen hadden zagen we in dat we
meerdere tandwielen moesten gebruiken. Daarna hebben we
eens goed nagedacht en dingen uitgeprobeerd. Een verticaal
tandwiel ging niet, maar een horizontaal wel. Kjento bracht
het tandwiel aan op het reuzenrad, Anouk zorgde voor een
hendeltje en zo ging het veel beter. Toen viel het reuzenrad
en was het helaas helemaal stuk! We moesten het opnieuw
bouwen en om eerlijk te zijn was dat een grote verbetering
voor ons reuzenrad. Door het te herbouwen was er meer
stevigheid.
Toen het eindelijk af was, zijn we gaan kijken voor versiering
en dat hield in:
•
Cato de kassa en de lift
•
Kjento een auto
•
Allen samen een huisje
•
Anouk de stoeltjes (een zeer goede verbetering)
•
Kjento een “welkomstbord”
•
Anouk een wandelweg
•
Cato de mannetjes voor in de stoeltjes
Nadat alles klaar was is de jury komen kijken en ze waren
gelukkig POSITIEF!!!
Het was een hele belevenis en leuke ervaring!!
Verslag draaimolen
We kregen te horen dat we een draaimolen moesten bouwen
als les techniek. Daarvoor kregen we les over tandwielen en
snaarwielen. Dat vond iedereen interessant. We werden
verdeeld in groepjes. Onze groep bestaat uit: Kaat, Sita, Yana
en Hanne.
Eerst maakten we alle vier een werktekening. We hebben de
tekening van Kaat genomen om de draaimolen mee te
bouwen. Daarna maakten we de draaimolen die bestond uit
K’nex. Het eerste exemplaar was te groot. Het tweede was
perfect en dat gebruikten we. De staander bestond uit hout,
die we bespoten met blauwe graffiti. Toen we dachten dat
we klaar waren, hadden we nog geen tandwielen. Wij zaten
er erg lang aan om deze in de draaimolen te verwerken. Maar
op het laatste moment, toen de jury eraan kwam was de
oplossing er.
De draaimolen was eindelijk af. Helemaal tip top in orde. Van
de jury kregen we goede commentaar. Daar waren we heel
blij mee.
Kaat, Sita, Yana en Hanne
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»12. interlevensbeschouwelijke uitstap
Op woensdag 22 februari trokken we er met het volledige 6 de leerjaar op uit om een kerk, een
moskee en een vrijzinnig centrum te gaan bezoeken.
De bus bracht ons eerst tot bij de kerk van Beveren-Leie. Dat is een heel moderne en grote kerk.
Ter plaatse kregen we daar een rondleiding van Rik Meersman. Wat we vooral mooi vonden
waren de beelden, de versiering, de doopkapel, de kruisweg en de sacristie. Er was ook een
indrukwekkend orgel met daarin 878 fluiten.
Daarna zijn we met de bus doorgereden naar Poincaré. Dit vrijzinnig centrum ligt recht tegenover
het voetbalstadion. De ontvangst daar was erg hartelijk. We kregen een powerpointpresentatie te
zien en moesten aan de hand van rode en groene kaartjes onze eigen mening verduidelijken rond
verschillende stellingen over het humanisme. We gingen er vaak met elkaar in discussie. Dat
vond de verantwoordelijke, Evelien, zeker niet erg maar boeiend! Verder leerden we ook waar het
humanisme allemaal voor staat.
Tenslotte reden we door naar de moskee te Desselgem. Ook daar kregen we een hartelijke
ontvangst. Juf Halima vertelde honderduit over het leven als een moslim. Toen we de
gebedsruimte wilden betreden, moesten we daarvoor eerst onze schoenen uitdoen. Er waren
aparte gebedsplaatsen voor mannen en vrouwen.
De 5 vaste tijdstippen om te bidden hingen
uit op grote borden.
Na alle uitleg werden we getrakteerd op muntthee met honing, koekjes, dadels en fruitsap. Het
was keilekker!!!
De uitstappen vonden we superleuk en we zijn blij dat we dit konden meemaken. Voor herhaling
vatbaar!
(eerst zijn we naar de kerk gegaan, er was nog een aanbidding bezig dus moesten we eventjes
buiten wachten – Emiel)
(in de kerk kregen we te horen hoe baby’tjes worden gedoopt – Sita)
(in de moskee kunnen de vrouwen in hun aparte gebedsruimte de dienst meevolgen op een
scherm – Hava)
(in het vrijzinnig centrum mochten we op leuke zetels zitten en stellingen beantwoorden – Amelie)
Juf Sofie en juf Marie (RKG) – Juf Hadewijch (NCZ) – Juf Ikram en juf Halima (Islam.)
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»17. verslag vergadering van de ouderraad op donderdag 8 maart 2017
Aanwezige leden
Anckaert Cindy
Beernaert Anouk
Caes Saskia
Cappon Saskia
Casier Koen
Claeys Sharon
Cooremans Rony
Aanwezige leerkrachten / directie
Dewaele Stefaan
Winnie Claerhout
Verontschuldigd
Debeuf Sophie
Desmet Sylvie

Crabbe Bieke
Daussin Marylene
Dejonghe Sylvie
Devos Chris
Dupont Tine
Lepercq Koen
Meersman Hans
Angelique Ampe
Eline De Smyter
Glorieux Davinia
Goderis Joke

Verwelkoming

We verwelkomen iedereen op de 3e ouderraad van het schooljaar + goedkeuring vorig verslag

evaluaties voorbije activiteiten
Fluo foto 12/12/16

De lln werden per klas gefotografeerd. Bedankt aan Anouk hiervoor. Eén foto hangt bij elke klas, de andere werd aan de
ingang uitgehangen. De kinderen vonden het een leuke actie.

Koffiestop 23/12

Net als vorig jaar konden de ouders even voor 15u genieten van een kopje koffie of chocomelk en ondertussen kennismaken
met de brugfiguur, Lynn Sobrie.

Zichtbaarheidsspel 16/1/17

Werd deze keer uitzonderlijk voor 3 leerjaren gegeven. Nu kan dit verder weer om de 2 jaar gebeuren. Florine en Saskia
werden door de directeur bijgestaan. De 3 groepen waren zeker haalbaar.

Danshappening 25/1

Ging door in Beveren-Leie. Over de 6 leerjaren namen slechts een 12-tal kinderen deel. Misschien iets te gemakkelijk voor
de oudste leerlingen. Misschien naar de toekomst ook eens toelichten over welk soort dans het gaat zodat wie zich inschrijft
hier een beter idee over heeft.

Kaas- en Wijnavond 11/2
Met +/- 380 inschrijvingen nog een groter succes dan 2 jaar geleden. Veel positieve reacties gekregen : lekkere kaas,
sfeervol, uitgebreide keuze qua dessert, leuke opvang voor de kids,… De stoelen waren daarentegen niet comfortabel. Ook
qua hulp viel een grote last veelal op dezelfde schouders. Bedankt aan de werkgroep en alle helpers die zowel bij de
opbouw, avond zelf als de opkuis hebben geholpen!

Mini handbal 15/2
Ging door in Desselgem voor de 3e graad. Er waren 2 ploegen van 7 kinderen. Opnieuw is gebleken dat de kinderen de
spelregels niet kenden. Er wordt gevraagd aan de directeur om dit mee op te nemen in de turnlessen.

Grootouderfeest/kleuterapotheose 23+24/2
“Goudlokje en de 3 beren” was het thema. De grootouders kregen een aperitief aangeboden deze keer. Ook de kinderen
konden na afloop nog een 15-tal minuutjes bij hun grootouders vertoeven. De vraag werd gesteld of het lager niet eens mag
komen kijken bijv. tijdens de generale repetitie. Met dank aan de bereidwillige leden van de ouderraad voor de bediening :
Anouk, Leen, Evelyn en Kelly. Ondertussen kreeg het lager pannenkoeken. Ook hier bedankt aan de vrijwilligers Sofie,
Davinia en Evelyne.

Toekomstige activiteiten :
Einde fluojas-actie “helm op – fluo top” 27/3

Alle kinderen sparen enthousiast mee voor een volle spaarkaart en worden zo gestimuleerd om hun fluojas te dragen en/of
de fietshelm op te zetten.

Fietscontrole 29/3

Voorstel om te organiseren in de week dat het verkeerspark op school is. Een brief zal worden meegegeven om de actie
kenbaar te maken. Al wie wil kan dan zijn/haar fiets laten nazien. Datum wordt op 29/3 gezet : Sylvie Dejonghe en Anouk
kunnen hier aan meewerken.

Sport-trefbal 2e graad
Dit gaat door in Desselgem, verplaatsing per fiets of eigen vervoer. De uitnodiging gaat eerstdaags buiten. Evelyn Van Henis
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en Bieke zijn alvast aanwezig, maar worden wellicht nog bijgestaan door ouders van de deelnemende kinderen.

Schoolquiz IV 28/4

Oproep aan al wie ons nog enkele tombolaprijzen kan bezorgen. Ook hulp bij het klaarzetten (vrijdagnamiddag), tijdens de
quiz (bar/verbeteren) als bij de opkuis is zeker welkom. Chris Devos en Evelyn Van Henis (+/-2u) kunnen helpen tijdens de
quiz, Hans helpt bij de opbouw en de opkuis.

Schoolfeest 6/5
De werkgroep moet nog samenzitten. Wel is al geweten dat dit in de namiddag zal doorgaan en dat het zal draaien rond de
groep “ze Quaffeurz”. Hulp van de ouderraad is gewenst.

Estafetteloop Waregem 17/5
De ouderraad bekostigt een bus voor het vervoer bij deze activiteit. Een 8 à 10-tal begeleiders nodig.

Fietsproef 6e leerjaar 24/5

Navraag of de agent op 24/5 beschikbaar is. Op die dag kunnen alvast Anouk, Tine, Bieke, Evelyne H, Cindy en Sylvie
Dejonghe meehelpen. Ook evt. Sophie M. + papa. (wordt nagevraagd) Er nemen 30 kinderen deel, duur 1u30.

Terugkomst bosklassen 2/6

De wachtende ouders krijgen traditiegetrouw een drankje aangeboden. Een aantal van die ouders zijn lid van de ouderraad
en zij zullen de drankjes serveren. Extra hulp is dus niet nodig.

Varia
Proclamatie

Gaat dit jaar door in het stadhuis van Waregem samen met de scholen van Desselgem en Sint-Eloois-Vijve uit het stedelijk
onderwijs.
De ouders en kinderen vinden dit wel jammer want dit was normaal het afscheidsmoment bij uitstek. Nu dreigt dit toch wat
te moeten inboeten qua sfeer. Vraag wordt gesteld of we zelf iets kunnen organiseren. Het is echter redelijk druk rond die
periode. Wel wordt eens gepolst bij de andere stedelijke scholen wat zij van deze nieuwe formule vinden, zodat er volgend
jaar kan uitgekeken worden voor een alternatief.

Kinderproject

De soepbedeling was een succes. De soep werd door iedereen gesmaakt.
De kinderparty kan eventueel doorgaan op 29/6. Dit wordt met de werkgroep bekeken.

Budget per klas

Door de grote bijdrage aan de aankoop van de speeltuin (zie hieronder) is er daar momenteel geen budget voor.
De leden van de ouderraad geven aan dat we dit kunnen overwegen als er budget over is, maar het mag zeker geen
verplichting worden om naast de kaas-en wijnavond, quiz,.. nog extra zaken te moeten organiseren om dit jaarlijks te
kunnen bekostigen. Een voorstel is dat de leerkrachten zelf iets op touw zetten waarbij ze zeker de hulp van de ouderraad
mogen inroepen. Zo zouden ze over de totale opbrengst kunnen beschikken voor hun klasbudget. Maar dit werd niet
weerhouden door de aanwezige leerkrachten.

Gezamelijke aankoop speeltuin kleuter

De ouderraad springt bij in de kosten en zal instaan voor 3500 € van de aankoopprijs. De speeltuin zal wellicht reeds in
september in gebruik kunnen worden genomen.

Leerlingen-enquête

Deze werd besproken in de leerlingenraad en er komt een verslag in de schookrant.

Herstel van de schuilhut
De schuilhut werd deels verplaatst zodat deze tijdelijk verder gebruikt kan worden. Later wordt bekeken wat hier op
langere termijn mee gebeurt. De fietsenberging komt bij voorkeur naast de chalet onder een afdak zodat de fietsen binnen
de schoolpoort staan.

Info avond leren leren

Kostprijs is 350 € Dit is dus 100 € meer dan 2 jaar geleden. De school en de ouderraad nemen elk de helft voor hun
rekening. Voorstel om dit op 25/4 te laten doorgaan. Doelgroep : 5e en 6e leerjaar samen met hun ouders. Een brief wordt
nog voor de paasvakantie meegegeven.

Schoolraad
Op 1/4/17 loopt de termijn af. Kelly heeft deze taak de afgelopen 4 jaar op zich genomen als afgevaardigde van de
ouderraad. Bieke wil dit de komende termijn op zich nemen. De directeur vraagt na bij Valerie Maebe voor de afvaardiging
van de lokale gemeenschap. Brecht en Ann (plaatsvervangend) representeerden de school tot nu toe. 1 e vergadering op
15/06 om 19u. stadhuis Waregem.

Zwemmen 6e lj
Vorig jaar konden de 6des naar de Treffer gaan zwemmen. Koen vraagt na bij Erica of dit ook dit jaar mogelijk is.

Doorlichting

Cijfers boven het gemiddelde, wiskunde heel goed, voor WO werd een werkpunt meegegeven. Dit zal dus bijgestuurd
worden. Maar al bij al kreeg de school een gunstig advies.

Bestelling

De polo’s van de ouderraad zijn wat gekrompen. Er wordt gekeken om een aantal nieuwe te bestellen. Best te bekijken met
een mogelijke bestelling turn-T-shirts voor de kinderen.

Volgende ouderraad : 8 juni 2017 (onder voorbehoud)
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