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»1. woordje van de directeur
Beste ouders,
De winter heeft een eerste ferme prik uitgedeeld. Maandag 11 december viel de sneeuw overvloedig. Pret van jewelste voor de
kinderen, ze konden na 10 uur niet vlug genoeg op de speelplaats zijn om sneeuwballen te rollen en te gooien. Het tweede
kleuter kon ’s ochtends nog een uurtje ijspret beleven op de ijspiste in Waregem, vooraleer daar ’s middags door de
aanhoudende sneeuwval het middendeel van het dak inzakte. Ellende op de wegen. Op school vielen ’s avonds en ‘s nachts
dakpanelen uit de luifel onder het gewicht van de sneeuw. Buitendeuren werden gesloten en de lagereschoolkinderen moesten
via de verste korte gang het gebouw binnen- en buitengaan. Woensdag was de speelplaats spiegelglad. De voormiddagpauze
brachten de kinderen in de klas door. Buiten spelen was te gevaarlijk. Ondertussen is de toestand weer normaal…
De laatste tijd komt het onderwijs regelmatig in het nieuws. Onlangs nog over de dalende trend in Vlaanderen van de resultaten
begrijpend lezen bij 10-jarigen in een internationaal onderzoek. Er waren veel commentaren van buiten het onderwijsveld – en
zoals altijd, de beste stuurlui staan aan wal. Ook wij zijn benieuwd naar de effecten van ons leesonderwijs. Onze school heeft
in juni 2014 deelgenomen aan een externe toets lezen, wel bij de leerlingen van het zesde leerjaar (paralleltoets van de peiling
met feedbackrapport door de KU Leuven). De conclusie was dat onze leerlingen gemiddeld beter presteren dan andere
leerlingen in scholen van Vlaanderen met een gelijkaardige leerlingensamenstelling. Een stimulans om op de weg van goed
leesonderwijs verder te gaan. Scholen en ouders moeten zich zorgen maken over het lezen van hun kinderen omdat goed
kunnen lezen een belangrijke vaardigheid is om in de maatschappij te functioneren. Leesvaardig worden is een langzaam en
complex proces. Het stopt niet na de lagere school. Hoe pakken we dit op school aan? Het begint al in de kleuterklassen waar
kleuters zich bewust worden van klanken en visuele boodschappen. Onze kleuterjuffen besteden er veel aandacht aan onder de
vorm van speelse oefeningen in de taalcontext van de thema’s. Daarop sluit de instructie van het technisch lezen in het eerste
leerjaar aan: letters vormen woorden en woorden vormen zinnen. Terwijl een kind met de ogen door de tekstregels loopt,
ontstaat ook leesbegrip, dit is doordringen tot de betekenis van de aaneenschakeling van woorden, zinnen, tekstdelen,
hoofdstukken in een boek, tot en met de ontknoping van het volledige verhaal. Leestechniek en leesbegrip gaan samen. Lezen
is een serieuze denkactiviteit: het vraagt volgehouden aandacht en het voortdurend leggen van verbanden tijdens het lezen.
Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen hebben het lastig (maar dat geldt ook voor andere lessen). En wie eens in
een verhaal “verzonken” geraakt, vergeet de tijd en beleeft leesplezier. Vanaf 5 à 6 jaar zijn de meesten klaar om te leren lezen.
In het lager zetten we in op een goede beheersing van de leestechniek (moeilijke lettercombinaties, meerlettergrepige
woorden). Je kunt het vergelijken met het aanleren van een goede zwemtechniek als voorwaarde om vlot te kunnen zwemmen.
En dan veel oefenen, veel lezen. Moeilijke lezers krijgen in het Ralfi-lezen herhalende leesbeurten van teksten die
leestechnisch hogere eisen stellen, zodat ze moeilijke woorden vlotter leren herkennen en lezen. We volgen de leesevolutie
waarbij het leesniveau enkel een signaalwaarde heeft: wie volgens de ‘leesjaren’ normaal vordert, kan leesboekjes aan van zijn
niveau en (iets) hoger. Dan speelt voluit het begrijpend lezen (leesbegrip) en leesplezier, meer dan leessnelheid en
leestechniek. Onze leerkrachten verhogen de leesmotivatie door interessante begrijpend-leesactiviteiten, door voorlezen en
door leestijd in te plannen in het weekrooster. Voorlezen zet kinderen op weg om het boek zelf te lezen. Ook thuis kun je van
voorlezen een gezellige avondactiviteit maken. Leerlingen mogen in de kring vertellen over hun gelezen boek en zo ‘promotie’
maken. Het boekenaanbod in de klassen wordt aangevuld met boeken uit de openbare bibliotheek. De kleuterklassen hebben
een uitnodigende boekenhoek waarin ook themaboeken worden opgenomen. Het boek is niet alleen aanwezig in de taalles.
Ook in de lessen wereldoriëntatie worden boeken aangewend als informatiebron tijdens groepswerk. Bovendien geven we
instructie over leesstrategieën en laten die inoefenen. Op school hebben we hiervoor een sterke methodiek ontwikkeld die
leerlingen vaardig maken als ze een leestaak uitvoeren. In een artikeltje in een volgende schoolkrant kom je er meer over te
weten.
Aan jullie allen, beste ouders, een fijne Kerst, een warm eindejaar en een gezond 2018 met veel momenten van intens geluk…
Hopelijk kun je genieten van wat verlof, wat leestijd, moet je minder de baan op en heb je wat tijd met de kinderen om voor te
lezen of te spelen…
Stefaan Dewaele
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»2. activiteitenkalender januari/februari/maart
januari 2018
Zwemmen L3 - L2A - L2B
Zwemmen K3B - L1B
Zwemmen L6 - L5 - L4
Zwemmen K3A - L1A
Start halfjaarlijkse toetsen
Zwemmen L3 - L2A - L2B
Zwemmen K3B - L1B
K1A/B: voormiddag: boodschappen doen voor ons restaurant
K1A/B: MIJN RESTAURANT (met ouders en grootouders)
Zwemmen L6 - L5 - L4

februari 2018
Zwemmen K3A-1A
Einde halfjaarlijkse toetsen
K3A/B: bezoek Planetarium Brugge
Week van de oudercontacten in de klassen van het lager
Dikketruiendag
Zwemmen 3-2A-2B
Minihandbal 3de graad gemengd.
Bezoek aan PTI te Kortrijk L5
19.30u. - CC De Schakel Waregem : infoavond 'overstap naar het secundair onderwijs'
voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar - org. CLB
Zwemmen K3B-1B
CARNAVAL
Zwemmen L6 - L5 - L4
Klas 4: Geleid bezoek aan IMOG (van 13.30u. tot 15.30u.) met eigen vervoer
Zwemmen K3A-1A
8u.: werkdag milieu op school
Zwemmen 3-2A-2B
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maart 2018
Zwemmen K3B-1B
Zwemmen L6 - L5 - L4
namiddagsport: kleuterhappening 2de en 3de kleuter
Zwemmen K3A-1A
Klas 4 van 9u tot 11u naar de bib (jeugdboekenweek:Tom Schoonooghe)
K3A/B: leeruitstap Gent (Gravensteen) en Gentbrugge (Indoor Playbeach)
Zwemmen 3-2A-2B
Pedagogische studiedag - geen school, wel opvang - naschoolse lessen beeld, woord en
muziek gaan wel door
Zwemmen K3B-1B
K1A/B: TREIN-BUS-UITSTAP (met ouders en grootouders)
SCHOOLFEEST (voormiddag)
Zwemmen L6 - L5 - L4
Trefbal 2de graad gemengd
Zwemmen K3A-1A
K2: uitstap naar de struisvogelboederij.
Zwemmen 3-2A-2B
Klas 4:Studiereis naar Brugge (8-30 tot 16u) met de bus
Zwemmen K3B-1B
voormiddag : zwemmen met ouders en grootouders (onder voorbehoud)
VM: kleuterproject: ouders + grootouders 'het allermooiste ei'
Zwemmen K1A+B

»3. personalia
Wij rouwen om het heengaan van:
•

Rafaël Coussens, grootvader van Robbie (partner van juf
Pauline Himpe)

•

Eelco Bouterse, neef van Célinka Roelands, leermeester
protestants-evangelische godsdienst
- oprecht medeleven -
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MEDEDELINGEN
· De halfjaarlijkse toetsenperiode start in de week van 22 januari en loopt tot uiterlijk 2 februari.
De oudercontacten zijn gepland voor de week van 5 februari. Ouders worden hiervoor uitgenodigd via
een klasbrief.
· Voor de ouders van het zesde leerjaar organiseert het CLB op donderdag 8 februari om 19.30 uur een
infoavond over studiekeuze en de structuur van het secundair onderwijs in CC De Schakel te Waregem.
· Op vrijdagnamiddag 9 februari – net vóór de krokusvakantie - houden we met alle kinderen een
carnavalsstoet in de schoolomgeving.
· Milieuwerkdag op school op zaterdag 24 februari (voormiddag). Organisatie WG Milieu. Ouders met
groene vingers welkom!
· Op woensdag 14 maart is er geen school wegens pedagogische studiedag. Er is wel opvang (opvang
verwittigen).
· Houd de datum van het schoolfeest vrij : zondag 18 maart. Ontbijtwandeling in de voormiddag.
· Het veertiendaags kleuterproject heeft zijn apotheose op vrijdagvoormiddag 30 maart voor de ouders en
grootouders van de kleuters
· Brugfiguur Lynn zal om de 2 weken op maandag aan de schoolpoort staan. Lynn kan je helpen met
vragen rond materiële zorg, huisvesting, schoolfacturen, opvoeding, opvang, vrije tijd, aanvraag
studietoelagen, …
Lynn is aanwezig op :
08/01 – 22/01 – 05/02 – 19/02 – 05/03 – 19/03 – 16/04 – 30/04 – 14/05 – 28/05 – 11/06 – 25/06

EEN WOORD VAN DANK AAN :
· de mensen die soep bedeelden tijdens de voormiddagspeeltijd van 14 november: Sylvie, Anouk,
Florine, oma van Ibo en Eno. Dit was een initiatief van de ouderraad.
· de helpers bij de sinterklaasmaaltijd van 1 december : Anouk, Sophie, Tine, Evelyn, Katelijn
· de werkgroep Sport en de begeleidende ouders en leerkrachten tijdens de Slag om de Treffer van 22
november:
oma Patricia, Nathalie, Eveline, Bieke, meester Brecht, Chantal, Cindy, Robin, Marylène, Sylvie, Hanne,
juf Sofie, Evelyn, Rony
De 12 zwemmertjes van de eerste graad behaalden brons. Maar ook een pluim voor de 22 deelnemers van
de andere klassen! Proficiat!
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»4. nieuws uit het zesde leerjaar

STEM-activiteiten in VIVES Kortrijk

Op donderdag 26 oktober vertrokken we om 08:15 met de twee klassen van het zesde leerjaar met de bus
naar Vives in Kortrijk. Toen we aankwamen zagen we direct een zeer moderne school. We gingen naar
het maaklab en zagen daar dat we met gevaarlijke dingen moesten werken. Een soldeerbout en lijmpistool
horen bij die gevaarlijke dingen want je kan je daaraan goed verbranden. We moesten met de soldeerbout
en tin elektriciteitsdraden aan elkaar lassen. Dat was al een hele klus. Ook het doosje in mdf moesten we
zelf in elkaar puzzelen. Deze doosjes waren met een lasercutter (een soort printer) uit elkaar gehaald.
Uiteindelijk brandde het lampje in het doosje. Opdracht geslaagd!
In het maaklab was er ook een Lego Studio waar ze robots programmeren. De meneer gaf stap voor stap
uitleg over hoe we dat moesten doen: niet zo een makkelijk klusje! Eerst leerden we hoe we de robot
moesten laten vooruitgaan. Ook leerden we hoe hij moest terugkeren. Onze eerste opdracht was om hem
rond een blokje te laten rijden. Dat blokje was ook van Lego gemaakt. De eerste keer ging het nog wel,
maar toen de moeilijke opdrachten kwamen, ging het wat moeilijker. We moesten namelijk het bakje in
het magazijntje stoppen. En weet je wat die robot ook al kan: kleuren lezen. Hij heeft lichtsensoren. Het
lichtje straalt en weerkaatst en daardoor kan hij weten hoe dicht de hindernis is. Dan mochten we zelf een
heftruckvork maken om het blokje op te tillen. Ook hadden ze een programma om dat te kunnen bouwen.
Op het einde mochten we zelf onze robot programmeren om de opdracht uit te voeren.
Ook zagen we hoe legoblokjes werden gemaakt. Heel indrukwekkend! Je kan dat zelf ook gaan bezoeken
en ontdekken hoe die worden gemaakt. Ook in dat magazijn werken er robots.
We keerden rond 16u. terug naar school! Alweer een boeiende dag!
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Studiereis Ename

We zijn donderdag 9 november met het 6de leerjaar naar Ename geweest en we vertrokken met de bus
om 8.30u.
We zijn aangekomen bij het PAM of provinciaal archeologisch museum rond 9.30u.
Daar was er een gids om ons uitleg te geven over de geschiedenis van Ename.
We kregen een rondleiding in het museum en we zagen er voorwerpen die ze hebben opgegraven tussen
1980 en 2000. Zo vond men onder andere:
•
punten van pijlen
•
een kromstaf
•
een schoenzool
•
het gewei van een edelhert
We zagen wassen beelden die personen voorstelden uit het midden van de middeleeuwen. We konden in
het museum ook de keuken bewonderen van de abdij.
Daarna mochten we zelf archeoloog spelen. Per groep kregen we een kist met vondsten zoals scherven
van een vaas, een pan, botten en veren. We kregen een boekje waar enkele opdrachten in stonden.
Daarmee konden we aan de slag om onze vondsten grondig te bestuderen.
Na ons leerrijk bezoek aan het PAM gingen we onze picknick opeten in een café in de buurt. Daarna zijn
we naar het Ename bos geweest. Daar deden we een leerrijke wandeling en hebben we op de
konijnenberg gespeeld. Na onze wandeling zijn we tenslotte naar de ruïne van de abdij geweest, de
archeologische site. Daar hebben we een zoektocht gedaan naar de kleine bibliotheek en de kerk.
Moe maar voldaan keerden we terug naar school rond 16 u. Het was een boeiende en leerrijke uitstap!
Voor meer nieuws uit het zesde leerjaar:
bezoek onze blog op www.beveren-leie.be!
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»5. LEDEN OUDERRAAD 2017-2018

Naam en voornaam
Anckaert Cindy
Beernaert Anouk
Caes Saskia
Casier Koen /
Hennion Joke
Claeys Sharon
Cooremans Rony
Crabbe Bieke
Daussin Marylene
De Beuf Sophie
Dejonghe Sylvie
Desmet Sylvie
Devos Chris
Dupont Tine
Glorieux Davinia
Godderis Joke
Le Percq Koen
Meersman Hans
Ornelis Elisah

peuter K1 K2

K3

L2

L3

L4

L5

L6

Jary
Frele
Myrthe

Eli
Febe
Fieneke

Nyoh

Lukas

Bailey
Thijs
Seppe
Esther
Timmy
Marie-Renée
Elise

Emma
Yaron

Mathis

Lucas
Hanne
Zoë

Eno

Ibo
Tomas

Arno
Cas

Stien en
Ella

Pappijn Ward
Smet
Emmy/Ravelingien
Bert
Stragier Florine
Vanhenis Eveline
Van Kerckhove
Kelly
Verhaeghe Vicky

L1

Mona

Juul

Lotte

Kasper Pepijn
Fons

Oskar
Marie-Lou
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»6. verslag van de ouderraad op dinsdag 3 oktober
Aanwezige leden
Anckaert Cindy
Beernaert Anouk
Caes Saskia
Casier Koen
Claeys Sharon
Crabbe Bieke

Debeuf Sophie
Dejonghe Sylvie
Desmet Sylvie
Devos Chris
Dupont Tine
Goderis Joke

Daussin Marylene

Lepercq Koen

Aanwezige leerkrachten / directie
Dewaele Stefaan
Behaeghe Elke

Callens Trui
Vandenhende Martine

Meersman Hans
Pappijn Ward
Ravelingien Bert
Stragier Florine
Vanhenis Eveline

Vercruysse Ann

Verontschuldigd
Cooremans Rony

Van Kerckhove Kelly

Glorieux Davinia

Verhaeghe Vicky

Afwezig
Ornelis Elisah

Verwelkoming
We verwelkomen iedereen op de 1e ouderraad van het nieuwe schooljaar.
Controle ledenlijst + vermelding naam/klas van de kinderen om de leden beter herkenbaar te maken tov
de andere ouders. Deze lijst wordt in de schoolkrant gepubliceerd. De volledige lijst met contactgegevens
wordt naar alle leden gestuurd maar is enkel voor intern gebruik.
Afsprakennota
Deze werd vooraf doorgemaild naar alle leden. Hier en daar werden enkele minimale wijzigingen
aangebracht, doch eerder qua verwoording, niet qua inhoud. Functie Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris
-> Voorzitter Secretaris Penningmeester
Jaaroverzicht
Alle leden kregen ook de jaarkalender voor het komend schooljaar. Alle grijze data zijn nog onder
voorbehoud. Ook het jaaroverzicht “Wat deed de ouderraad afgelopen schooljaar” werd uitgedeeld.
evaluaties voorbije activiteiten
Kubb 16/06
Er was een grotere opkomst dan vorig jaar Een 50 à 60-tal mensen (leerkrachten en ouderraad). De
afwezigen hadden ongelijk. De volgende Kubb gaat door op 15/6/2018.
Proclamatie/afscheid 6es
Dit werd voor het eerst op het stadhuis georganiseerd voor een aantal scholen samen. Zowel ouders als
leerlingen vinden dit jammer. Het ziet er echter niet naar uit dat deze formule zal aangepast worden.
Een mooie compensatie is dan weer de sleepover van de 6es zodat ze toch op een leuke manier afscheid
kunnen nemen. Dit is heel vlot verlopen. Volgende keer te bekijken dat dit niet teveel stoort bij eventuele
oudercontacten die nog plaatsvinden. Dit initiatief staat los van de ouderraad en werd vrijwillig door
enkele ouders georganiseerd. Er werd een bijdrage van 5€ gevraagd, hiervoor kregen ze drankjes, chips,
BBQ-worst en ontbijt. Deze bijdrage werd echter te laag ingeschat zodat er een tekort van +/- 40€ was.
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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Dit verschil werd bijgepast door de ouderraad.
Een mogelijke datum voor dit jaar is donderdag 28/6/18.
BBQ - kinderparty lager 29/6
Dag van de BBQ. Het thema “Hollywood” viel in de smaak. Door het mindere weer ging dit door in de
turnzaal waardoor lln ofwel naar de party gingen ofwel buiten speelden en moesten dus kiezen.
Voorstellen worden gedaan zoals eens “wedden dat” of “spel zonder grenzen” te organiseren ipv een
party. De kleuterjuffen brachten het voorstel om volgend jaar eens iets dergelijks voor de kleuters te
organiseren. Veel kinderen zien ook graag het vrij podium nog eens terugkeren. Er kan evt. eens via de
leerlingenraad gepolst worden wat de voorkeur geniet bij de meeste kinderen.
Beachvolley
Kleine groep maar leuke sfeer. Eveline VH bekijkt om tijdig de nodige info te bekomen zodat we sneller
kunnen inschrijven.
Dit jaar gaat de beachvolley door in het weekend van 23/6.
Treffer
Opnieuw konden onze 5es en 6es gaan zwemmen met de treffer. Ze gingen er naartoe met de fiets. Ook
dit schooljaar hopen we dit opnieuw te kunnen regelen.
Moestuin onderhoud zomervakantie
De moestuin werd goed onderhouden en alles verliep vlot. De kippen vonden hun onderdak bij Katelijn.
De sleutel werd nog niet terug bezorgd.
Opendeurdag 30/8
Er was een standje van de w.erkgroep sport en er werden flyers uitgedeeld met de sportactiviteiten.
Daarnaast deden onze schotten Mc Hans en Mc Ward de ronde met ijsjes en maakten promo voor de
ouderraad.
Er wordt besproken wat er nog kan gedaan worden om nieuwe leden aan te trekken. Iemand persoonlijk
aanspreken is nog steeds de beste methode. Op 17/10 is er infoavond bij de kleuters. Saskia en Sharon
zullen in het 2e kleuter een toelichting geven + oproep leden, Eveline zal dit in het 3e kleuter doen
Beveren-Kermis 2+3/9
Werkgroep bestaat uit Sylvie, Joke, Davinia, Marylène en Sophie. Saskia sluit dit jaar graag aan. Het
thema was “hammergames”. Er waren spelletjes voorzien aan onze stand maar deze werden niet in de
kijker gezet. Bedankt aan Davinia voor de mooie petjes en banden in schotse ruit. Er deed ook een
groepje olv Ward mee aan de hammergames. Zij verloren nipt de finale. Voorstel voor volgend jaar is
eens iets anders dan taart, vb warme suikerwafel, braadworst. De werkgroep zal bekijken wat mogelijk is
qua medewerkers en benodigdheden. Het is ook niet de bedoeling bijvoorbeeld veel pistolets te moeten
weggooien. Opbrengst was minder dan andere jaren.
Veldloop waregem 27/9
Grote opkomst, 48 inschrijvingen ! We reden met een volle bus kinderen en begeleiders richting
Waregem. De bus werd bekostigd door de ouderraad. Deze is zeker nodig om alles in goede banen te
kunnen leiden en het overzicht te kunnen behouden.
Gezamelijke aankoop speeltuin kleuters
De huidige raming ligt iets lager dan de 3500€ die eerst als bijdrage van de ouderraad werd ingeschat. Dit
zal nu eerder rond de 2100€ draaien. De speeltuin zou rond de 2e helft van november worden geplaatst.
Werkgroepen
Algemeen werkgroepen
Afspraak rond aankopen voor de werkgroepen :
Aankopen voor evenementen/activiteiten zoals de kermis, kaas-en wijnavond, quiz, sportmedailles,..zijn
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terugkerende activiteiten. Hierdoor kennen we min of meer de te verwachten kosten.
Wel willen we vragen om buitengewone aankopen of de aankoop van bepaalde materialen eerst ter
akkoord via mail naar het bestuur door te sturen met een korte oplijsting en de vermoedelijke kostprijs.
Werkgroep sport
Rony en Evelyne – Joke G. en Eveline VH trekken deze groep.
Ook dit jaar wordt er via online registratie en inschrijving gewerkt.
Dit jaar bekijkt de werkgroep om een verrassingsactiviteit te organiseren voor de sportiefste leerlingen.
Dit moet nog in detail worden uitgewerkt maar nu al zijn de kinderen enthousiast om zoveel mogelijk aan
alles deel te nemen.
De werkgroep doet een aantal voorstellen qua verrassingsactiviteit met prijsvoorbeelden. De ouderraad
kan dan bekijken wat haalbaar is qua kostprijs. Een ideeënbus wordt in de klassen gezet.
Sport over de middag
1e graad : dans, 2e graad voetbal, 3e graad handbal. Er wordt een oproep gedaan aan al wie zich geroepen
voelt of iemand kent die een 3-tal middagen eens een sport wil leiden. Vb badminton.
Werkgroep Verkeer
Bestaat uit Koen C, Dimitri (v. Kelly), Anouk, Sophie alsook de directeur. Tine sluit graag aan dit jaar.
Ouders merken op dat er veel auto’s fout/hinderlijk parkeren.
Er werd een kiss-en ride-zone voorzien (gele strook) maar dit moet nog gecommuniceerd worden, laat de
directeur weten.
De werkgroep bekijkt wat er allemaal kan gedaan worden qua acties.
Wederkerende activiteiten zijn de controle van de fluo-jassen, acties tot het dragen van de fluo-jas,
fietscontrole, fietsbrevet, zichtbaarheidsspel (2-jaarlijks)
Werkgroep Milieu
bestaat uit Koen L., Ward, Pedro, Bert en leerkrachten Sofie, An, Tine en Gert
Er worden 2 werkvoormiddagen gepland. Data worden bepaald op de eerste vergadering van de
werkgroep (13/10)
Kaas- en wijnavond
De werkgroep = Koen C, Chris, Ward, Kelly, Bert, Hans, Sylvie en Anouk. Dit jaar vindt er geen k&wavond plaats.
Koekjesverkoop
Bieke trekt deze werkgroep met hulp van Sylvie en Eveline. Veel extra handen zullen nodig zijn voor het
samenstellen van de zakjes. Een datum wordt nog bepaald
Werkgroep kinderproject
De werkgroep bestaat uit Kelly, Koen L, Anouk, Florine. De soepbedeling wordt alvast herhaald. De
werkgroep bekijkt verder wat er nog mogelijk is.
Werkgroep Schoolquiz
De werkgroep : Ward, Koen, Cindy, Kelly, Rony, Bert en Vicky gaan voor een 5e editie op 20/4/18
De werkgroep komt een eerste maal samen in december maar heeft al tal van ideeën om er weer een leuke
editie van te maken.
Toekomstige activiteiten :
2017-10-05 Dag van de leerkracht
meer hierover volgt later
2017-10-25 Waterpolo 5e+6e
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wordt na jaren nog eens mee opgenomen in het naschoolse sportaanbod door onze school.
2017-10-?? Controle fluo-jassen
De directeur is zelf bezig met een rondgang langs alle klassen en bekijkt of er nieuwe moeten bijbesteld
worden (via stad)
2017-11-06 Helm Op – Fluo Top
We nemen opnieuw deel aan deze actie die loopt tussen de herfstvakantie tot aan het zomeruur. Kids
waren zeer gemotiveerd om stickers te verzamelen. Er kon ook deelgenomen worden aan een klasactie
om extra prijzen te winnen maar daar werd niet aan mee gedaan Te bekijken om evt. dit jaar mee op te
nemen.
Ook wordt gevraagd of de helm kan gepromoot worden. Dit zit al deels in deze actie want zo verdienen
kids sneller hun volle spaarkaart. De fluojas is een verplichting tijdens de donkere maanden, de helm
wordt aanbevolen.
2017-11-13 Uitdeling Soep
Vorig jaar werd dit heel positief onthaald door de lln dus wordt hernomen. Sylvie zorgt via het
boerinneke voor tomatensoep. Florine en Anouk staan in voor de bedeling van de soep, evt. met Marylène
en Saskia. Te bevragen aan Kelly of er korting verkregen was de vorige keer.
2017-11-22 Sport – slag om de treffer
2017-12-01 Sinterklaas
Een 3-tal mensen nodig voor de klaaskoeken/chocomelk. Anouk, Tine en Sophie kunnen helpen. Evt ook
Evelyn (v Rony) ?
Varia
Bestelling Turnt-shirts / polo’s ouderraad
Kelly zal de voorraad bekijken en indien nodig een offerte opvragen om de turn-t-shirts terug aan te
vullen. 4 jaar geleden bedroeg deze aankoop zo’n 1600€. We moeten dus in de jaarbudgettering
rekening houden met dit bedrag.
Ook de polo’s van de ouderraad zijn aan vernieuwing toe. Ook dat wordt mee bekeken. Evt. met enkele
pasmodellen voor er besteld wordt.
Fietsstalling
De fietsen staan momenteel in open lucht. Er wordt echter met tijd een overdekte stalling voorzien door
Stad Waregem maar dit is nog niet bepaald wanneer. Wel zal deze binnen de schoolpoort nabij de chalets
geplaatst worden.
Mijn Lucht Mijn School
Dit wordt door Greenpeace georganiseerd. Er worden metingen gedaan in diverse scholen van de
luchtkwaliteit. Marylène heeft ons vrijwillig ingeschreven voor deze actie. De reacties binnen de
ouderraad zijn alvast positief. Om de resultaten te spreiden moet je als school gekozen worden. De
selectie is pas na 16/10 bekend. Kosten worden op 100€ geraamd.
De werkgroep milieu kan dit mee opnemen.
Interessante weetjes
Sylvie DJ laat weten dat 6es die straks naar het middelbaar gaan hun busabonnement best aankopen voor
ze 12 jaar worden. -12jarigen betalen namelijk 50€ tegenover 200€ vanaf hun 12e verjaardag.
Men vraagt aan de directeur om dit naar de ouders van de 6es te communiceren.
Ook wordt gevraagd om ouders er attent op te maken dat de schoolreis / zeeklas / bosklas kan
doorgegeven worden aan de mutualiteit. De meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming in hun
aanvullende verzekering.
Klasbudget
De leerkrachten komen nog eens terug op hun vraag om een jaarlijks budget te verkrijgen van 5€ per
kind.
De vorige keer werd dit niet weerhouden omwille van de grote bijdrage van de ouderraad bij de aankoop
van de kleuterspeeltuin.
De vraag wordt gesteld of we niet de opbrengst van 1 van onze activiteiten aan de leerkrachten kunnen
geven.
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Een snelle berekening leert ons dat dit met het huidig aantal leerlingen op een extra vaste kost van
1210€/jaar (=5€/kind). Bij een raming van de kosten dit jaar (vaste wederkerende kosten, turn t-shirts +/1600€, polo’s ouderraad, luchtkwaliteitsmeting, infoavond, verrassingsactiviteit sportiefste leerlingen,..)
en de te verwachten inkomsten (kermis/koekjes/quiz) stellen we vast dat we dit jaar niet voldoende
inkomsten hebben om de voorziene kosten te betalen zullen we onze reserves moeten aanspreken of in
een volgend werkjaar voorzien.
Een extra jaarlijks wederkerende uitgave van 1210€ is dus met de huidige jaarlijkse acties niet haalbaar.
De vraag wordt gesteld of dit niet kan opgenomen worden via de opbrengst van het schoolfeest. De
leerkrachten zien liever een beschikbaar budget dat ze vrij mogen besteden dan telkens elke kleine
aankoop vooraf te moeten aanvragen. De directeur bekijkt de mogelijkheden met de leerkrachten.
De leerkrachten melden ook de nood aan verf en herstelling van de kleuterfietsen.
Ook dit wordt bekeken door de directeur.

Volgende ouderraad: 7 december 2017
Ook de andere data zijn reeds bekend: 6/3/18 en 7/6/18

»7. verslag van de ouderraad op donderdag 7 december
Aanwezige leden
Anckaert Cindy

Glorieux Davinia

Beernaert Anouk

Goderis Joke

Casier Koen

Lepercq Koen

Crabbe Bieke

Meersman Hans

Daussin Marylene

Pappijn Ward

Debeuf Sophie

Vanhenis Eveline

Depypere Julie

Van Kerckhove Kelly

Aanwezige leerkrachten / directie
Dewaele Stefaan

Verhaeghe Vicky

Vercruysse Ann

Vandeputte Sofie

Haudhuyse Isabelle
Vandenhende Martine

Verontschuldigd
Caes Saskia
Claeys Sharon
Cooremans Rony

Dejonghe Sylvie
Desmet Sylvie
Devos Chris

Dupont Tine
Stragier Florine
Ravelingien Bert

Verwelkoming
We verwelkomen iedereen op de 2e ouderraad van het nieuwe schooljaar.
We verwelkomen tevens Julie Depypere als nieuw lid.
evaluaties voorbije activiteiten
5/10/17 Dag van de Leerkracht
De aanwezige leerkrachten bedanken de ouderraad voor de verrassingsmand met fruiten, noten,
fruitsappen,…
25/10/17 Waterpolo 5e+6e
Werd na jaren nog eens opgenomen in het sportaanbod op woensdagnamiddag door de werkgroep sport.
Een 12-tal kids namen verdeeld over 2 groepen deel. De reacties van de kinderen waren positief. Ze
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waren heel enthousiast maar het is wel een intensieve activiteit. Zeker voor herhaling vatbaar naar de
komende jaren toe
06/11/17 Helm op – fluo top
Voorstel is om met de werkgroep sport te bekijken of een beloning kan gegeven worden aan de kinderen,
eerder dan deze te bestraffen. Vb spaakreflectoren, stickers,… Wat betreft de actie wordt nog eens
herhaald dat men ook de klasaffiche kan insturen om kans te maken op extra prijzen.
12/11/17 uitdeling soep
Werd opnieuw heel positief onthaald bij de leerlingen. De kostprijs was +/- 120€ voor 40L. Voorstel om
ook eens chocomelk uit te delen, geraamd op zo’n 30€. Juf Sofie verwijst naar de dikketruiendag. Dit zou
de ideale dag zijn om chocomelk uit te delen.
22/11/17 slag om de treffer
Er werd een bus ingelegd, betaald door de ouderraad. Een 35-tal kinderen namen deel. 1+2+3e lj kreeg
een medaille voor hun 3e plaats. Voor het 1e leerjaar is deze activiteit soms te moeilijk voor wie nog niet
zo goed kan zwemmen, zelfs met zwemvest aan. In kleinere groepjes kunnen de kids meer aan bod
komen.
01/12/17 sinterklaas
Juf Paulien vertelt ons dat een piet de ring van de sint poetste en deze plots wegglipte in het deeg. De
kinderen moesten dus helpen de cakejes op te eten om zo de ring terug te vinden. Klein en groot hebben
van het bezoek van de sint en pieten genoten. Anouk, Tine, Sophie en Evelyn hielpen bij het opdienen
van de klaaskoeken en de chocomelk, waarvoor dank.
Toekomstige activiteiten :
Koekjesverkoop
Kostprijs van 7€ kan worden behouden, 20€ per 3 zakjes. De brieven worden nog voor de vakantie
meegegeven. Een herhaling volgt na de vakantie. Bestellen kan tot 17/1. De werkgroep (Bieke, Sylvie,
Eveline) zoeken nog helpende handen voor het vullen van de zakjes op 7/2.
Fluofoto’s
voorzien op 13/12 maar werd uitgesteld door de sneeuw. Anouk zal met haar auto zorgen voor licht.
Meester Gert neemt de foto’s.
15/12/17 Koffiestop
Katelijn en Marianne organiseren voor “Kom op tegen kanker” een koffiestop met wafels en chocomelk
(om 15u na school)
24/01/18 Danshappening
enkel voor 1e en 2e leerjaar. Zo blijft ook het aanbod per graad gelijk.
07/02/18 handbaltornooi
gaat door te Desselgem voor de 3e graad.
09/02/18 carnaval
Valt dit jaar niet samen met de kleuterapotheose. Hierdoor kan de ganse school carnaval vieren.
Er wordt gedacht aan een caranvalstoet doorheen de Beverse straten. Er wordt nog bekeken of er
pannekoeken worden voorzien of iets wat tijdens de stoet kan worden gegeten.
30/03/18 Kleuterapotheose
Thema is “het allermooiste ei”. De ouderraad voorziet een drankje.
20/04/18 Schoolquiz
De eerste vergadering van de werkgroep is reeds ingepland op 18/12. Ook de datum van de quiz zelf staat
vast.
De werkgroep bestaat uit Ward, Koen, Cindy, Kelly, Rony, Bert en Vicky.
Eveline Vh kan zich vrijmaken om op de dag zelf te komen helpen. We doen ook een oproep om met
zoveel mogelijk een quizploegje samen te stellen. Ook vanuit de leerkrachten zou het leuk zijn op 1 of 2
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groepjes te mogen rekenen.
Varia
Gezamelijke aankoop speeltuin
De speeltuin is pas voor maart gepland (week12-13).
1 mile a day
Op vrijdag lopen (of wandelen) alle leerlingen rondjes rond de speelplaats, gesplitst in 2 groepen.
Hoewel de jongste het meest enthousiast zijn, loopt toch iedereen mee.
info-avond
De vrije basisschool zou in de week van 17 april een info-avond organiseren over veilig online door
childfocus die ook open staat voor ouders van onze school.
Juf Sofie vraagt of er volgend jaar eens een “groen” thema aan bod kan komen.
T-shirts en polo’s
Anouk vroeg reeds prijs. 11€ voor een T-shirt, 15€ per polo. Dit met flexfolie bedrukt.
Voor de ouderraad zouden we zo’n 20 à 30-tal polo’s nodig hebben. Anouk informeert of we pasmaten
kunnen bekomen.
Mijn lucht mijn school
We werden niet weerhouden als school. Hier zijn dan ook geen kosten voor.
We worden wel op de hoogte gehouden van de meetresultaten in de deelnemende scholen.
Aankoop werkgroep milieu
De werkgroep milieu vraagt of er een metalen tuinhuis aangekocht kan worden om het materiaal voor de
moestuin in onder te brengen. Juf Sofie toont een prijsvoorbeeld van 249€. De ouderraad gaat akkoord.
Schoolfeest
Het schoolfeest zal in de vorm van een ontbijtwandeling doorgaan. We zoeken betaalbare en lekkere
paashazen. Kelly en Ward vragen prijs (+/- 400 personen)

Volgende ouderraad: 6 maart 2018
laatste ouderraad is nog onder voorbehoud op 7/6/18, te bespreken met de afscheidnemende leden.
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»8. toen mijn vader een struik werd,,,
Vorige maand mochten de kinderen van het derde de verfilming van Joke
van Leeuwens kinderboek bekijken in de Schakel.

De tienjarige Toda woont samen met haar vader die de beste
taartenbakker van de streek is. Alles verandert voor Toda wanneer de
oorlog uitbreekt en haar vader als soldaat moet gaan vechten. Het
tienjarig meisje moet naar haar moeder,die ze nog nooit gezien heeft
en die in het buurland woont. Zo begint ze aan een reis waarbij ze
onderweg vreemde mensen ontmoet en in allerlei absurde situaties
terecht komt.
Ja,een eigentijds onderwerp met humor gebracht,zonder de ernst van de
situatie uit het oog te verliezen.
Na het bekijken van deze film waarbij de thematiek (oorlog vluchtelingen) heel actueel is gingen de kinderen van het derde aan de
slag. Het verhaal laat goed zien hoe kwetsbaar vluchtelingen zijn.
Enkele filmfragmenten werden samen met de kinderen besproken.
Wanneer Toda plotseling moet vertrekken kan ze maar enkele spulletjes
meenemen in haar rugzakje. Deze verwijzen meestal naar belangrijke
gebeurtenissen uit haar leven.
Onze kinderen maakten een lijstje met drie dingen die ze zelf zouden
meenemen in hun rugzakje. Hierbij werd er nagedacht over de symboliek
van hun voorwerpen. Deze werden getekend en uitgeknipt. De knipsels
werden in een doos gestopt om er later iets over te vertellen tijdens
een kringgesprek
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Een greep uit de voorstellen….
•

•

•

•

•

Ik neem een appel mee omdat ik wel
iets gezond wil eten alsook een
bakje friet omdat ik dit graag eet.
Ik neem mijn zacht dekentje mee om
te kunnen slapen want zonder dit
dekentje kan ik niet slapen.
Een klein boekje om naar mijn
familie te schrijven en een
balpen,mijn drinkfles en mijn
hondje.
Een fotootje van mijn mama,papa en
zus. Een koekje voor de honger en
mijn spaarpotje.
Een kettinkje( herinnering aan mijn
papa),drinken en eten en mijn
knuffel.
Een telefoon om mijn ouders te bellen voor als ik heimwee
krijg,een keukenmes en een koek.
…

Soldaten moeten zich in de film goed camoufleren zodat de vijand ze
niet ziet. De kinderen kregen de kans om zichzelf te camoufleren met
allerhande voorwerpen uit de school. Vindingrijk waren ze in ieder
geval!
Wanneer Toda in de bus zit,maakt ze een lijstje met alles wat ze
onderweg ziet,want ze wil later de weg terugvinden. Een groepje
kinderen ontwierp zo’n lijstje met foto’s,tekeningen en woorden. Wie
vindt de juiste weg terug?
De kinderen kregen de opdracht om op Google Maps een landsgrens op te
zoeken. Is het overal even gemakkelijk om de grens over te steken? Er
kwam een leerrijk gesprek aan de gang.
Toda spreekt de taal van het buitenland niet en dat zorgt voor heel
wat verwarring. Hoe kunnen wij een eigen taaltje ontwikkelen. Ze
schreven een eigen fantasietaaltje met vreemde woorden en een heleboel
tekeningen.
Het werd een boeiende namiddag waarbij de kinderen de kans kregen om
hun gevoelens te uiten en deze gevoelige film te verwerken.
De leerlingen van het derde en juf Fien.
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»9. laptops

Kristof Dejans, IT-manager en papa van Luca, schonk de school een reeks laptops en
beeldschermen voor gebruik op school. De laptops zijn gebruiksklaar gemaakt door onze ICTcoördinator Robin en worden ingezet in de klassen waarbij meerdere leerlingen tegelijk aan ICTopdrachten kunnen werken.
Van harte dank, Kristof, voor deze schenking! En verder veel succes in je professioneel leven.
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