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»1. woordje van de directeur
Geachte ouders,
Straks zeggen we de leerlingen van het zesde leerjaar vaarwel… Hun basisschooljaren zitten erop. De
‘basis’ is gelegd en voor ieder is er in het onderwijslandschap een leerpad dat past bij zijn of haar
mogelijkheden en interesses.
Meer dan punten en procenten - de meetbare buitenkant van het leren - speelt in onderwijs een nietzichtbare kant een minstens even belangrijke rol, nl. een innerlijke groeikracht (de binnenkant)
waarmee leerlingen de samenhang van de dingen die ze leren, geleidelijk ontdekken, begrijpen en zich
eigen maken. Het valt niet op, maar dat soort leren is er wel. Iedere leerling doet dit op zijn eigen, unieke
manier en met zijn of haar capaciteiten. Het is een leerproces dat zich niet gemakkelijk in cijfers laat
vatten en waarvan je niet onmiddellijk zichtbare effecten ziet, vaak maar op de lange termijn. Aan de
binnenkant van elke leerling voltrekt zich beetje bij beetje een wonder, zoals een riviertje dat klein begint
en aanzwelt tot een stroom… om uiteindelijk uit te monden in de immense zee. De zee als metafoor van
het volle leven. Als je bij de bron staat, heb je geen besef van de grootsheid van de monding. De kunst
van het (w)onder-wijzen zit in het wijzen naar, in het laten oplichten en verhelderen van de (steeds
grotere) samenhang die het leven is. Waar leerlingen geraakt en aangewakkerd worden in hun drang naar
weten en inzicht, daar ontstaan fantastische en diepgaande leerervaringen. Ze zijn onuitwisbaar voor de
rest van het leven en het nieuwe leren bouwt erop verder. Dat is onze missie en dat is de inzet geweest
van elke leerkracht, vanaf de prille kleuterschool. We zijn fier omwille van onze leerlingen die al een
mooi parcours hebben afgelegd in het verwerven van samenhangende kennis en vaardigheden. Ze zijn op
de goede weg en hun innerlijke gps zal hen verder leiden naar grotere doelen in het leven. We wensen
onze 33 bijna oud-leerlingen alle succes toe!
Het voorbije derde trimester was een intense periode. De meeste leertijd speelt zich af binnen de muren
van de klas, maar ook ‘extra muros’ werd er geleerd. In deze schoolkrant krijg je weer een gevarieerde
schotel van smakelijke ‘klasgerechten’ die onze kinderen laten groeien en sterker maken.
Hier is ook een woord van dank op zijn plaats. Ik ben dankbaar voor zoveel inzet van leerlingen,
leerkrachten, ouders/grootouders, leden van de ouderraad en van het schoolbestuur. Ze dragen allen bij tot
een levendige leergemeenschap die onze school is.
Op het moment dat ik het slot van dit stukje schrijf, scoort Lukaku op slag van rust zijn tweede goal tegen
Tunesië. Ik neem ook wat pauze. Zou de jongen uit Bornem op 12 jaar geweten hebben dat hij in 2018 op
koers zou zijn om topschutter van het WK te worden? Weet je, het is geloven in die niet-zichtbare kant
van het leren waarin onvermoede krachten sluimeren en die onstuitbaar eens aan de oppervlakte komen…
Geniet van je verlof met je toffe kinderen. Dat de zon jullie reisgenoot mag zijn… en dat is goed voor je
buitenkant. Voorzie je wel tijdig van een laagje, factor 30 of 50. Prettige vakantie!
Stefaan Dewaele
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»2. personalia
Wij verheugen ons om de geboorte van:
•

Mariama Touré, dochtertje van Lore Lecluyse en Bouba Touré
- hartelijke gelukwensen -

Wij rouwen om het heengaan van:
•

Christine Bellaert, echtgenote van Nico Vandenberghe (oudleerkracht)

•

Suzanne Dejaeghere, overgrootmoeder van Pepijn (L4) en
Kasper (L3) Ravelingien

•

Georges Dejonghe, grootvader van Marie-Renée Van Colen
(L6) en Marie-Lou Dejonghe (K3)

•

Michel Follens, overgrootvader van Parise (L6) en Péronne
(L4) Verschuere
- oprecht medeleven -

»3. mededelingen
· 33 leerlingen van het ZESDE LEERJAAR hebben de OVSG-eindtoetsen achter de rug. Proficiat aan
onze meisjes en jongens voor de geleverde inspanningen. Ze zetten in september de stap naar het
secundair onderwijs. Ze sluiten hun basisschool af met een getuigschrift. Gelukwensen aan onze
schoolverlaters en hun ouders! En dank voor de fijne samenwerking!
· We blikken terug op een geslaagde pedagogische werking waarin TECHNIEKONDERWIJS de volle
aandacht kreeg. Via goed uitgewerkte lessen brengen we de leerlingen tot inzicht in technische systemen,
laten ze ontwerpen en een technische realisatie maken en begrijpen ze technische principes. Veters
knopen, een werktuig met tandwielen, een duikboot, een ballonwagentje, een stevige constructie bouwen,
een kruidendrankje, … allemaal hebben ze met techniek te maken.
In mei konden de kinderen hun technisch talent aanscherpen in een techniekoefening die GORK
uitwerkte. (GORK staat voor een samenwerking tussen de gemeentescholen van regio Kortrijk - de
werkgroep evaluatie werkte een techniekactiviteit (STEM) uit voor de leerjaren 1 tot en met 5). Eén
algemene vaststelling: kinderen zijn sterker betrokken als ze zelf oplossingen mogen bedenken, zaken
mogen uitproberen en bijsturen, keuzes mogen maken en samenwerken. Technieklessen zijn lessen met
gedeelde leerervaring.
· De mama’s beleefden op 25 april een fantastische VERWENDAG in de kleuterklassen! (Volgend jaar
komen de papa’s aan de beurt). Superleuk voor iedereen. Chapeau aan de kleuterjuffen!
· OPENDEURAVOND: VRIJDAG 31 AUG. 2018 - 17u.-19u.
Kennismaking in het kleuter en lager met de nieuwe klas en de klastitularis.
De ouders ontvangen voor dit opendeurmoment nog een uitnodiging via de post.
Van harte welkom!
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· Enkele data voor het nieuwe schooljaar:
- pedagogische studiedagen: 26 oktober 2018 en 13 maart 2019
- facultatieve vrije dagen: 1 oktober 2018 en 15 februari 2019
- schoolfeest: 4 mei 2019
- lentefeestweekend: 11/12 mei 2019
- vormsel/plechtige communie: 26 mei 2019
- eerste communie: 9 juni 2019
· Het vijfde leerjaar ging op 17 mei naar TECHNOBOOST, een heuse techniekbeurs georganiseerd door
de Provincie West-Vlaanderen in Kortrijk XPO. Bijna 50 bedrijven uit verschillende industriële sectoren
lieten de leerlingen kennismaken met materialen, productieprocessen, … een echte doe-beurs. De
leerlingen konden er meerdere talenten inzetten: probleemoplossend denken, creativiteit, zorgzaamheid,
technisch inzicht, handigheid, veiligheid, kritische zin en communicatie. In de Hocus Pocus Technolocus
wetenschapsshow kregen ze via grappige experimenten inzicht in de basiswetten van de natuurkunde. Een
voltreffer!
· Op de kleuterspeelplaats was het lang wachten op een NIEUWE SPEELCOMBINATIE. En nog is het
niet voltooid. We wachten nog op de afwerking (een dakje en een vloerelement) om het officieel te
kunnen ‘openen’ in het bijzijn van schepen Jo en een delegatie van de ouderraad. Hopelijk geraken de
leveringsproblemen eindelijk opgelost.
Ondertussen kan het speeltoestel wel in veilige omstandigheden ‘bespeeld’ worden.
· DE GROOTSTE POMPOEN
Via de school ontvingen de leerlingen van het lager een pompoenplantje, een actie van Tuin Hier,
Gezinsbond, KWB en Beweging.net. Ondertussen groeit de plant in menig tuintje… Goed verzorgen is de
boodschap, vooral in tijden van weinig regen.
Op 13 oktober 2018 houdt men aan het Klokhuis een weging : wie heeft de grootste pompoen?

EEN WOORD VAN DANK AAN:
· Anouk, Rony, Evelyn, Bert, Marylène, Ingrid, Cindy, Chantal, Marc, Bart, Joke, … de medewerkers bij
de organisatie van het praktisch fietsexamen voor klas 6 in de straten van Beveren-Leie op 16 mei. Op
verschillende locaties werd het fietsgedrag geobserveerd en beoordeeld. Tijdens deze proef zijn de
leerlingen extra aandachtig voor veilig en correct fietsgedrag in verkeerssituaties die ze dagelijks
ervaren : voorrang geven (en nemen), een hindernis nemen, de rijrichting aanduiden, juiste plaats op de
rijweg, inhalen, … Ze behaalden allen hun fietsbrevet… Dit is echter geen eindpunt. Het blijft belangrijk
de verkeerskennis en fietsvaardigheid verder te oefenen, want verkeerssituaties zijn tegenwoordig
complex geworden met de toegenomen mobiliteit.
· Onze dynamische ouderraad die het voorbije jaar opnieuw heel actief was in werkgroepen en in het
organiseren van activiteiten: buitenschoolse sport, milieu, verkeer, Beveren-kermis, koekjesactie,
schoolquiz, …
Een bijzonder woordje van dank aan het kernteam met Koen (voorzitter), Cindy (verslaggever) en Kelly
(penningmeester) die alles in goede banen leidden, in samenwerking met ruim 20 leden!
· De vele ouders en grootouders - ruim 40 - die op regelmatige basis meehielpen in de klaswerking
(muzische lessen, lezen, zwemmen, leeruitstappen, …). Van harte dank voor jullie hulp aan de kinderen
en voor de ondersteuning van de leerkrachten!
· Onze sportouders die over de middag onze leerlingen een klein uurtje gezond lieten bewegen in
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minivoetbal (Marc Beyls), dans (Darline Vierstraete), handbal (Luc Beke), kinderyoga (Rony
Cooremans). De grote deelname bewijst dat de kinderen naar dat sportief moment verlangen. Van harte
dank!
· Onze fruitmoeders Marie-Jeanne en Dorine; ze zijn al jaren trouw op post op woensdag om fruit en
groenten naar de klassen te brengen; voor de kleintjes snijden ze alles in hapbare stukjes. Beste dank voor
het verzorgen van die 30 jaarlijkse fruitbeurten!
· Aan de organisatoren van de KUBB-avond, Ward en Leen, Robin en Evi, Bert en Trui en Emmy. Het
was opnieuw een prachtig, sportief treffen tussen ouders en leerkrachten in een toffe sfeer!

Zij leveren dagelijks fantastisch werk voor een nette school!

Krista – Inge – Gerda – Hilde – Nancy – Yanick – Marijke
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»4. leeruitstap 6de leerjaar – donderdag 7 juni 2018

1) De dag begon in de klas van meester Brecht. Daar stond een gids ons op te wachten. De gids genaamd
Gil, is heel geïnteresseerd in WOI en daarom nam hij ons vandaag mee op een leerrijke fietstocht. Eerst
gaf hij ons uitleg over hoe Beveren-Leie eruit zag in 1914-1918. Ook over de gebouwen van vroeger en
nu. Er staan gebouwen in Beveren-Leie die meer dan 100 jaar oud zijn, kijk maar naar het blauwe
gebouw in de Liebaardstraat.
Een beetje uitgebreider over Europa in 1914. De centrale landen → Duitsland, Oostenrijk en Hongarije
(toen nog 1 land) en Italië vochten samen tegen de andere landen: Engeland, Frankrijk en Rusland. België
en Nederland waren neutraal. Nederland is neutraal gebleven terwijl België niet meer neutraal was.
Duitsland moest door België om naar Frankrijk te gaan om hen in de rug aan te vallen. Koning Albert I,
toenmalige koning van België, liet dat niet toe en daardoor werd ons land betrokken in de oorlog. Hij
vertelde nog veel meer andere zaken. Wist je bijvoorbeeld dat de dikke Bertha een wapen is? Gil toonde
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ook een interview met Jeanneke. Zij was 4 jaar oud toen een bom op haar huis viel. Ze had 2 zussen. De
ene zus verloor haar 2 benen en stierf 2 weken later en haar andere zus was op slag dood.
Na de interessante uitleg gingen we op de fiets! Met Liens mama als volgwagen :) !
Mèrten en Romy, Briek, Abby en Valentine

2) We zijn eerst naar de kerk van Desselgem geweest en daar stond een monument, waarvan niet veel
mensen weten dat het er is. Op die gedenksteen staan namen van mensen die gesneuveld zijn tijdens de
eerste en de tweede wereldoorlog. Zo had je de namen van de martelaars, de helden of soldaten en de
slachtoffers.
Toen vertelde de gids een verhaal over Henrich Lauer, dat was een Duitser die vanuit het vliegtuig met
een mitrailleur schoot op vliegtuigen van de tegenstanders. Hij werd doodgeschoten en begraven in 1917.
In 1930 werd hij verplaatst naar de begraafplaats van Anzegem en nog een tijdje later naar Menen. Als hij
moest gaan vliegen, droeg hij altijd een dikke sjaal en een dik pak omdat het boven in de lucht zeer koud
was en dat je anders half bevroor.
De gids vertelde ook nog een verhaal over paarden die overleden door te eten van taxus (plant). De
Duitsers van wie de paarden waren, gaven aan de pastoor van het klooster een militaire boete van 500
frank als hij de haag niet weghaalde.
Imaani en Veva
3) We stopten bij een plaats waar vroeger een vliegveld was (Ooigem flugplatz). Vanaf daar vlogen de
Duitse vliegtuigen naar Ieper. Het was fascinerend voor mensen die daar woonden want daar hadden ze
nog nooit een vliegtuig gezien. Naast het vliegveld lag de scherpe Leiebocht die nu rechtgetrokken is.
Daarna gingen we naar de tank kijken. De gids Gil zei dat in de loop groeven zaten in de vorm van een
spiraal waardoor de kogel draaide en rechtuit vloog.
In de koperen huls zit kordiet (kordiet is een soort springstof). Als je via de onderkant een vuur maakt
ontploft het kordiet en door de luchtdruk vliegt de kogel door de loop van de tank. In de granaat zit een
timer. Wanneer die af gaat, vliegt de top van de kogel er af en ontploft het kordiet aan de onderkant van
de kogel waardoor er koperen bolletjes ( schrapnel) uit vliegen (een soort wolk van hagel).
Yaron en Manu, Julia en Gilles

4) Op deze stop hebben we geleerd over Herman Göring. Hij was in de Tweede Wereldoorlog de
rechterhand van Adolf Hitler. Hij was een oorlogsmisdadiger en daardoor werd hij veroordeeld tot
ophanging, maar de dag voor zijn ophanging nam hij een zelfmoordpil.
In Hulste was er in mei 1917 een Duits vliegveld en daarvoor hebben ze aan vele mensen meubels
opgeëist en zelfs huizen. In 1917 landden er dus vliegtuigen in Bavikhove.
Jean-Jean en Marie-Renée, Janne en Sagal

5) De Duitse soldaten gebruikten pigtails of zwijnenstaarten gemaakt in Zweden. Een pigtail of
zwijnenstaart is een ijzeren stok met een spiraalvormig ijzeren deel vanonder zodat je de boor snel en stil
in de grond kunt draaien. Daarmee konden ze snel prikkeldraad spannen want als ze het met houten palen
deden, moesten ze die er nog in kloppen en dat duurde langer en maakte veel lawaai. Iedere soldaat had er
zo 3 à 4 bij zich.
Nils en Thibault, Daria en Lars

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 7

6 & 7) In Hulste kregen we uitleg over Roland Garros. Hij was een van de eerste piloten ooit. Hij schoot
veel bommen af zoals in Lendelede. Roland Garros is een Franse piloot. Hij doet aan stuntvliegen en
verbreekt graag zijn eigen records en andere wereldrecords met vliegtuigen. In zijn tijd waren de
vliegtuigen nog sober. Ze waren gemaakt van hout en de vleugels waren van katoen.
Zijn verhaal begint als hij zich bij het leger aanmeldt als gevechtspiloot. In 1915 vloog hij boven een deel
van de Duitsers toen de vleugel werd geraakt door een Duitse kogel. Daardoor moest hij een noodlanding
maken in Hulste.Hij probeerde zijn vliegtuig in brand te steken want hij had een techniek voor zijn
vliegtuig dat de kogels niet in zijn schroeven zouden terechtkomen.Maar dat in brand steken mislukte. Na
een paar dagen werd hij gevonden en werd hij opgepakt. Hij kon ontsnappen en in 1918 verongelukt hij in
zijn vliegtuig, net voor zijn 30ste verjaardag.
Aan het standbeeld van Roland Garros was er een gezellig plaatsje waar we buiten hebben gepicknickt.
Iedereen heeft smakelijk gegeten en de buikjes waren weer gevuld. Toen gingen we weer op stap.
Lotte en Laura, Emma en Mirte-Marit

8 & 9 & 10) We zijn naar verschillende Duitse vliegvelden geweest. Op dit Duitse vliegveld stond ook
een Duitse schietbunker, hij had de vorm van een ‘U’.Vanuit de schietbunker stelden ze hun wapens af.
We hadden het ook over Winston Churchill.(1874-1965) Hij was een goeie vriend van generaal Juda. In
de 1e Wereldoorlog is hij een politicus geweest en soldaat en dan weer een politicus.
Men zegt dat hij een goede premier zou geweest zijn. Hij was ook minister in de 2e Wereldoorlog. Men
zei over hem dat hij te veel politicus was voor een goede soldaat en te veel soldaat voor een goede
politicus. In Desselgem is er een granaat juist voor zijn auto ontploft.
Yana en Parise, , Timmy en Anita

11) Op de begraafplaats in Harelbeke liggen Canadezen, Schotten, Britten, Australiërs, Belgen, Fransen,
Amerikanen…
Het zijn bijna allemaal doden van WO I. Tien graven zijn van soldaten van WO II. Vele vrouwen
moesten opnieuw trouwen met oude mannen om geld te hebben want toen werkten vrouwen nog niet en
hun mannen gingen naar de oorlog en kwamen om.
Vele soldaten worden begraven zonder dat ze de naam weten en de vrouwen en familie weet niet waar
hun dood familielid ligt.
De Scot Mac Kenzie was een van de eerste doden en werd tussen drie Duitse soldaten begraven in
Harelbeke begraven. De kinderen van achttien volwassenen moesten eigenlijk al mee gaan vechten.Een
klein graf kost veel voor het onderhoud.
Nina en Shandro, Elena en Michiel

12) Als laatste zijn we naar het kerkhof geweest in Beveren-Leie. Vroeger stond daar de kerk maar die is
verdwenen door de oorlog. De Belgen hebben het laten ontploffen zodat de Duitsers geen uitkijkpost
hadden. Er ligt op het kerkhof ook een onbekende Ierse soldaat. De soldaat ligt hier nog omdat hij
vergeten was om verplaatst te worden. Zijn naam is onbekend maar de gids denkt dat het Wilson Tegart
is.
Lien en Norah
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»5. op bezoek bij de brandweer

De derde kleuterklassen kregen bezoek van brandweerman Koen. De kleuters leerden er
over brandpreventie , zoals het belang van rookmelders en wat ze moeten doen in geval van
brand .
Eerst mochten we een kijkje nemen in de brandweerwagen en toonde brandweerman Koen
allerlei materiaal en kledij.
We kregen ook foto's te zien van wat de brandweer eigenlijk allemaal doet en dat is veel
meer dan alleen maar brand blussen ...
Het was een leerrijke dag !
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»6. sport in de Uiltjesklas!
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»7. elfjes maken in het eerste leerjaar
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»8. OVSG-examen muzische vorming

De opdracht voor ons eindexamen muzische vorming was een installatie maken (volgens Wikipedia is
dat: “Een installatie als kunstwerk is een ruimtelijk beeld bestaande uit heterogene (afzonderlijke)
elementen, door een beeldend kunstenaar opgebouwd, uitgestald of opgehangen op een speciaal daarvoor
uitgekozen locatie.”) We moesten dus een kunstwerk maken dat gek, raar, angstaanjagend of origineel is.
Eerst keken we naar een paar voorbeelden van kunstenaars. Daar zaten een paar leuke ideeën tussen.
Dan mocht iedereen aan de slag. De eerste stap was ideeën verzamelen. De tweede stap was materiaal
meebrengen en ons bundeltje invullen. De laatste stap was op dinsdag 22/5 en dat was de installatie
plaatsen.
De resultaten zijn heel erg mooi, origineel en goed gelukt (al zeggen we het zelf)!
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»9. met de eerste graad op zeeklassen 2 – 4 mei 2018 (verslag 1A en 1B)
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»10. solicitatieronde poetspersoneel...

Goed poetspersoneel is onmisbaar in onze school en we dachten: “Je kan er
niet vroeg genoeg aan beginnen om ze te rekruteren”. Dus heb ik er niets
beters op gevonden om een sollicitatieproef te organiseren in mijn klas. Alle
kleuters van de klas hebben zich ingeschreven en ik moet zeggen, ze hebben
allemaal het beste van zichzelf gegeven. Als opdracht moesten ze zich door al
het materiaal van de poppenhoek, de brommers en de grote blokkenbakken
worstelen. En het moet gezegd zijn : het ziet er weer allemaal spik en span uit
en het is mooi meegenomen dat dit nu al terug netjes staat voor de volgende
klas. Het is wel zo dat je de nodige knoei partijtjes met water er moet
bijnemen en je steeds een zwabber bij de hand moet hebben, maar als je ziet
met wat een enthousiasme ze er invliegen dan kijk je daar over.....veeg je dit
met de spons (neem maar een supergroot absorberend badlaken) van tafel....
SMELT SMELT SMELT....
Ik denk dat ik vanaf nu ieder jaar een sollicitatieproef ga organiseren.
Zoek je dus nog een nieuwe poetshulp voor bij je thuis, dan mag je mij en mijn
poetsbende gerust contacteren...

Wil je alles tip top in orde: één adres: eerste kleuterklas A
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»11. schoolreis Pierewiet (1ste en 2de leerjaar)
Na de proefjes verdienen de leerlingen ontspanning. De schoolreis kon niet beter gepland worden! ’s
Morgens vertrokken we met een bus vol enthousiaste kinderen op weg naar Nieuwvliet in Nederland!
Jaja, het buitenland!
In Nieuwvliet ligt het speelparadijs waar de kinderen kunnen springen op een luchtkussen en een
springkasteel. Onder de stralende zon werd er rondgereden in de go-carts en op het hoogteparcours
gespeeld. Er werd veel geknuffeld op de kinderboerderij waar er konijnen, ezels en pony’s, geitjes,
zwijntjes (niet de leerlingen 😉) en kippen waren.
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Afwisselend gingen het 1ste en 2de leerjaar naar de techniekzolder waar de leerlingen konden proeven van
verschillende technieken. Ze kregen elk een zakje met daarin 4 materialen om aan de slag te gaan. Met
isomo en gloeidraad een figuurtje maken, met een pers een masker of doosje uitdrukken, in een ijzeren
plaatje met letterblokken hun naam hameren en tenslotte konden ze ook een puzzel maken waarbij ze zelf
de stukjes konden zagen.
’s Middags konden we proeven van Nederlandse frietjes met frikandel of kaaskroket! Belgische frietjes
blijven toch de beste vinden wij! We spelen er nog op los in de namiddag en sluiten de dag af in het
indoorspeelplein, waarna we terug de bus opstappen om naar huis te gaan.
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»12.voetgangersexamen maandag 4 juni 2018 voor de vierde klas

Maandag 4 juni mochten de leerlingen van het vierde leerjaar deelnemen aan het groot
voetgangersexamen.
De proef bestond uit 5 verschillende opdrachten.
Rond een hindernis stappen die het voetpad helemaal verspert.
Oversteken op een zebrapad.
Oversteken op de veiligste plaats met behulp van de wijkagent Bart ‘t Kindt.
Oversteken op een kruispunt.
Oversteken tussen geparkeerde auto’s.
Aan iedere post stond er iemand met een controlefiche om de verschillende deelvaardigheden te
controleren.
De leerlingen hebben dat allemaal schitterend gedaan (voor sommige leerlingen nog enkele kleine
werkpuntjes).

Iedereen van de klas behaalde het gouden voetgangersbrevet!
Proficiat allemaal!

Oversteken op een kruispunt zonder zebrapad.

We volgen elkaar goed op.

Oef, ik ben aan de overkant!

De bevelen van de agent juist opvolgen.
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Op stap naar de derde opdracht:oversteken tussen twee
geparkeerde auto’s.

Gelukkig is het ‘Het voetgangersexamen’, met de fiets zou
het nu niet lukken.

Juist oversteken op een zebrapad.

Rond een hindernis stappen die het voetpad verspert.

Dank aan de vrijwilligers die een heel grote hulp waren!
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»13. studiereis en schoolreis vijfde leerjaar

Felix, Seppe, Robby, Tibo, Zoë, Thibault, Kyliann
For Freedom Museum
We zijn naar het oorlogsmuseum geweest en we hebben 3 tanks
gezien. We hebben ook motoren van vliegtuigen en een onderzeeër
gezien. Ook hebben we uniformen gezien van soldaten. In het begin
hebben we een paar soldaten (wassen beelden) gezien die mee hebben
gevochten in de oorlog. Er was daar ook een bunker en die noemt ‘de
Atlantische muur’ en we konden daar met 15 kinderen in. Het
symbool van het oorlogsmuseum en ook van de Eerst Wereldoorlog
is de klaproos. Daar stonden er heel veel van.
Het Zwin
We mochten in het bezoekerscentrum
deelnemen aan een quiz, maar eerst kreeg
iedereen een vogelnaam toegewezen. Na de
quiz gingen we mee met een gids op
rondleiding. In het begin zagen we
ooievaars met hun jongen in hun nest zitten.
We konden door een telescoop kijken en dat
was heel erg leuk. We hebben ook veel
bijgeleerd over het landschap dat bestaat uit
slikke en schorre. Ook hier stonden bunkers
uit de Eerste Wereldoorlog, maar nu houden
vleermuizen er hun winterslaap.

Bobbejaanland
We zijn naar Bobbejaanland geweest op schoolreis en we
zijn op de Revolution geweest. Daarna zijn we op de
Banana Battle geweest. Er waren ook saaie attracties
zoals de orkas. We zijn ook op de Okidoki geweest. In
het begin was het eng, maar daarna niet meer. Op de
Typhoon zijn we twee keer na elkaar gegaan. Op het
einde gingen we een paar keer na elkaar op de El Rio en
de Bob Express. Als laatste zijn we op de Slash Hammer
gegaan. Het was super leuk, we gingen zelfs bijna over
kop.
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Iebe, Hanne, Thijs, Alicia, Ibo, Lukas
For Freedom Museum
In het museum zagen we geweren, tanks,
oorlogsvliegtuigen en duikboten. We mochten ook in
een oude wachtzaal en we werden in een bunker
gestopt. In die kleine bunker kunnen wel 12
volwassenen.

Het Zwin
In het Zwin hebben we ooievaars en een kluut gezien. We mochten er plantjes proeven die in zout water
groeien. Het was een zeer interessante uitstap.

Bobbejaanland
Op donderdag 21 juni zijn we naar Bobbejaanland geweest. Drie vijfde van mijn groep is op de Typhoon
geweest. De twee andere zijn op de Indiana River gegaan. We zijn ook bij de Banana Battle en de El Rio
langsgegaan en toen we uit de attractie kwamen, waren we kletsnat. De Slash Hammer was echt
megacool.
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Braydn, Thor, Luka, Morgane, Tiziano, Arne, Kobe
For Freedom Museum
We zijn naar een museum van de Eerste Wereldoorlog
geweest. We hebben heel veel dingen uit de oorlog gezien en
hebben heel wat bijgeleerd over de Wereldoorlog. In een
grote ruimte zagen we oude resten van vliegtuigen uit die tijd.
Binnen zagen we veel kostuums en geweren. Ook waren er
filmpjes te zien.

Het Zwin
In het Zwin was het zeer leuk en leerrijk. We zagen veel dieren,
vogels, planten, … Op een bepaald moment moesten we van het
zeewater en planten die in zout water groeien proeven. Bah, wat was
dat een vieze smaak.

Bobbejaanland
In Bobbejaanland zijn we op hele leuke attracties geweest.
We zijn tot tweemaal toe na elkaar op de Typhoon
geweest. Wat ook heel leuk was … we hebben andere
mensen nat gespoten. In de winkeltjes konden we iets
kopen met het zakgeld dat we mee hadden.
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»14. technische handen in het tweede leerjaar
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Ouderraad Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
Wij maken de school “mee”
Koning Albertstraat 41, 8791 Beveren-Leie Tel.: 056/71 39 50

VERSLAG VERGADERING VAN DE OUDERRAAD OP
Dinsdag 6 maart 2018 in de STEDELIJKE BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE
Aanwezige leden
Anckaert Cindy
Caes Saskia
Casier Koen
Claeys Sharon

Depypere Julie
Meersman Hans
Pappijn Ward
Stragier Florine

Debeuf Sophie

Ravelingien Bert

Vanhenis Eveline
Van Kerckhove Kelly
Verhaeghe Vicky

Dejonghe Sylvie
Aanwezige leerkrachten / directie
Dewaele Stefaan
Gert Troch
Verontschuldigd
Beernaert Anouk
Cooremans Rony
Crabbe Bieke
Daussin Marylene

Winnie Claerhout
Eline De Smyter

Fien Van Tieghem

Desmet Sylvie
Devos Chris
Dupont Tine

Glorieux Davinia
Goderis Joke
Lepercq Koen

Afwezig

Verwelkoming
We verwelkomen iedereen op de 3e ouderraad van het nieuwe schooljaar + geen opmerkingen vorige verslagen

evaluaties voorbije activiteiten
Koekjesverkoop
Grote opbrengst, zal zeker van pas komen voor de verdere ondersteuning van onze werkgroepen. Vlot verloop.

Fluofoto’s
De foto’s werden opnieuw genomen met hulp van Anouk. Ze hangen uit aan de ramen aan de inkom en aan de klassen.

15/12/17 koffiestop
Katelijn en Marianne organiseerden dit voor “Kom op tegen kanker”.

Milieuwerkdag
De werkgroep milieu heeft de wilgenhut vernieuwd. De oude stond er al 4 jaar. Later zal er nog een werkdag georganiseerd worden rond
Pasen om de moestuin in orde te brengen, schors bij te gooien, …

24/01/18 Danshappening
1e+2e leerjaar, is ook beter om dit enkel bij de lagere leerjaren te houden.

07/02/18 Carnaval
Met een heuse carnavalstoet trokken alle kinderen door de Beverse straten. Ondanks de sneeuw is dit goed meegevallen. In de voormiddag
werd aandacht gegeven aan de stip-actie ikv anti-pesten. Volgende keer zal er wel gevraagd worden aan ouders die meewandelen om zich
ook te verkleden.

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 35

Toekomstige activiteiten :
Gezamelijke aankoop speeltuin
De speeltuin is voorzien voor wk 12/13, helaas net na het schoolfeest

07/03 kleuterhappening
kennismaking naschoolse sport (omnisport) voor de kleuters. Met de bus

18/03 schoolfeest
Ontbijtwandeling, de werklijst wordt doorgegeven. Ontbijt wordt in zakjes klaargezet. Er zal een verkeersparcours worden geplaatst voor de
kinderen, ze mogen zelf hun rolschaatsen, skateboard ed meebrengen. De wandeling (4km) bestaat uit het volgen van gouden eieren en er zit
ook een fotozoektocht in verwerkt. Nadien kan er nog een apero gedronken worden.
De kinderen zorgden voor enkele kunstwerken vb. paasslingers, versierde tafelvuilbakjes, elfenboom,…

21/03 trefbaltornooi
sporthal Desselgem 2e graad met eigen vervoer

30/03 kleuterapotheose
Thema “Het allermooiste ei”. De ouderraad voorziet een drankje. vb advocaat, paasbier,.. Silvie Dejonghe en Sophie Debeuf kunnen
helpen.

26/03 fietscontrole
Koen Casier zal navragen of Anouk met hem kan helpen. Dit gaat door tss 7u45 en 8u30

17/04 voordracht veilig online
wordt door de vrije basisschool georganiseerd. 1,5€ inkom, via inschrijving. De organiserende school zorgt voor alles. Volgend jaar dus onze
beurt.

20/04 Schoolquiz
Reeds een 18-tal ploegen ingeschreven. We zullen flyers voorzien op het schoolfeest.
Eveline Van Henis + Florine kunnen de avond zelf helpen, Hans helpt bij het klaarzetten/opkuis. Oproep naar nog extra helpers. Vb op
vrijdag om 15u. We doen ook een oproep naar sponsors voor prijzen.

25/4 minivoetbaltornooi
2e graad Stadionuitbreiding. Vervoer naargelang van de inschrijvingen

2-4/5 zeeklassen
Vicky Hans Ward en Sharon zijn aanwezig om een drankje uit te schenken

16/5 Estafetteloop
rond de vijvers, alle leerjaren, vervoer met de bus. Een 8 à 10-tal begeleiders nodig

25/5 – 1/6 Bosklassen
Ward en Sylvie Dejonghe zijn aanwezig om een drankje uit te schenken

4-8/6 fietsproef
6e leerjaar. De directeur bekijkt wanneer de wijkagent kan. Florine kan op ma/di, Sophie Debeuf in de namiddag (+ eveneens haar man)
Cindy kan op woe. Er kan evt. een oproep naar hulp gedaan worden bij de ouders van het 6 e leerjaar of via de facebookpagina van school

7/6 4e en laatste ouderraad
Deze datum past voor Sylvie Dejonghe en Sophie Debeuf. Nog na te vragen aan Chris Devos. Zij verlaten de ouderraad (geen kinderen meer
op school).

15/6 Kubbavond ouderraad/leerkrachten
Zoals altijd een niet te missen avond! Hou de datum al vrij

25/6 zwemmen de Treffer
Het 5e en 6e leerjaar kunnen opnieuw dankzij Erika met de fiets gaan zwemmen naar de Treffer

27/6 proclamatie
Kwam o.a. aan bod in de schoolraad. Jammer is dat het persoonlijke karakter verdwijnt door dit in Waregem te laten doorgaan. Het
stadsbestuur wil de proclamatie centraal organiseren vanuit de gedachte dat de stedelijke scholen één scholengemeenschap vormen, en zal dit
volgend jaar opnieuw evalueren.

26-28/6 sleepover
Gezien de proclamatie op 27/6 doorgaat zou het 6e lj hun sleepover op 26/6 kunnen laten doorgaan. De kleuters houden hun sleepover op
28/6.

28/6 BBQ lager
Voorstel om het vrij podium terug te laten doorgaan

Varia
nieuwe activiteit
Ward komt met het voorstel om eens iets te organiseren zonder winstdoel, gewoon om eens gezellig samen te zijn. Vb. een picknick waarbij
wij wel drank voorzien tegen familieprijzen maar waarbij iedereen die komt zelf zijn eigen picknick meebrengt. Ward stelt een werkgroepje
samen om eens te brainstormen.

Werkgroep sport
Er werd al eens gepolst bij de kinderen welke activiteit zij leuk zouden vinden indien zij tot de sportiefste leerlingen behoren (deelname aan
meeste sportactiviteiten). Normaal zijn dit zo’n 15 leerlingen. De ideeën zijn zeer uiteenlopend. De werkgroep bekijkt wat haalbaar is
zowel qua prijs als voor een groep van zowel leerlingen uit het 1 e tem het 6e leerjaar.

Financiën
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Oa dankzij de koekjesverkoop staan we er financieel goed voor. De turn-t-shirts dienen wel nog aangekocht te worden en de werkgroep
milieu zal een metalen tuinhuis aankopen voor het opbergen van het werkmateriaal. Het zou niet slecht zijn nog enkele extra kleuterfietsen
aan te kopen. De kleuterjuffen spreken ook over de aankoop van speelgoedkoffers.

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.

Volgende ouderraad: 7 juni 2018*
*nog onder voorbehoud, te bespreken met de afscheidnemende leden.

VERSLAG VERGADERING VAN DE OUDERRAAD OP
Donderdag 7 juni 2018 in de STEDELIJKE BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE
Aanwezige leden
Anckaert Cindy
Beernaert Anouk
Caes Saskia
Casier Koen
Claeys Sharon
Cooremans Rony
Daussin Marylene
Aanwezige leerkrachten / directie

Debeuf Sophie
Dejonghe Sylvie
Depypere Julie
Desmet Sylvie
Devos Chris
Glorieux Davinia
Lepercq Koen

Dewaele Stefaan

Tine Depodt

Meersman Hans
Pappijn Ward
Stragier Florine
Ravelingien Bert
Vanhenis Eveline
Van Kerckhove Kelly
Verhaeghe Vicky

Brecht Velghe
Verontschuldigd
Crabbe Bieke
Dupont Tine
Goderis Joke
Afwezig

Verwelkoming
We verwelkomen iedereen op de 4e ouderraad van het nieuwe schooljaar + geen opmerkingen vorige verslagen

Evaluaties voorbije activiteiten
gezamelijke aankoop speeltuin
Nog niet helemaal afgewerkt dus de factuur is nog niet binnen. Reeds een jaar vertraging. Er volgt nog een inhuldiging met het
schepencollege.

7/03 kleuterhappening
kennismaking met de naschoolse sport voor de kleuters in de sporthal de Treffer. Een 15-tal kleuters namen deel. Heel goed. Er was een
parcours opgesteld, met een handig doorschuifsysteem. Voor herhaling vatbaar. Zeker voorstander om dit verder op te nemen in het aanbod
van de werkgroep sport.

18/03 schoolfeest
ontbijtwandeling. Leuk concept. 625 deelnemers. De zaal was mooi versierd met werkjes van de kinderen, er was ook animatie voor de
kinderen voorzien. De reservaties tijdens de 2e shift verliepen minder vlot en ook aan het buffet wordt er best gekeken voor een andere
manier van werken. Evt. ook extra ruimtes benutten in de toekomst. Ondanks het slechte weer hebben toch veel enthousiastelingen de
wandeling aangevat.

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 37

21/03 trefbaltornooi
sporthal Desselgem, eigen vervoer. 12 lln 4e leerjaar, 10 lln 3e leerjaar. Het 4e behaalde de 3e plaats.

30/03 kleuterapotheose
Het allermooiste ei. Zo’n 400 toeschouwers. Ipv van een drankje in het thema werd gekozen voor een gewoon drankje maar werden
chocolade-eitjes aangeboden. Er was water tekort. Eén van de leden kreeg de vraag van de juffen of er iets voor de kinderen voorzien werd.
De ouderraad was hier niet van op de hoogte. Dit werd de laatste jaren niet gedaan/gevraagd. Last-minute zorgde Florine nog voor enkele
chocolade-lolly’s.

26/03 Fietscontrole
De directeur deed dit samen met Koen C. 9/10 waren helemaal ok.

17/04 voordracht veilig online
georganiseerd door de vrije basisschool. Via inschrijving, 1,5€ inkom. Weinig opkomst (+/- 25 personen)
Leuk gebracht maar niet zoveel nieuws bijgeleerd. Volgend jaar organiseren wij de voordrachtavond. Wellicht op 18/10/18 door Natuurpunt
rond duurzaamheid.

20/04 schoolquiz
29 inschrijvingen. Grootste opbrengst tot nu toe, wellicht door de meerdere ploegen (normaal +/- 25) en door het warme weer. We kregen
ook veel positieve reacties nadien.

25/04 minivoetbaltornooi
Met eigen vervoer. 11 kinderen, 10 4e lj en 1 3e lj. Verdeeld over 2 ploegjes. Uiteindelijk moesten ze tegen elkaar spelen voor de 5 e en 6e
plaats.

2-4/05 zeeklassen
De aanwezige leden van de ouderraad hielpen bij het bedienen van een drankje.
De vraag komt of er evt. een seintje kan gegeven worden bij vertrek. Normaal wordt dit op de facebookpagina van school gezet. De school
neemt ook altijd een ruime marge om het uur van aankomst mee te geven.

16/05 Estafetteloop
Rond de vijvers, alle leerjaren, vervoer met de bus. Viel samen met de proef dictie van de academie.
Het was koud. Er waren te weinig leerlingen voor in de groep 5 e+6e leerjaar om het voor iedereen haalbaar te houden.
De picknick door het vroege vertrekuur was een leuk concept.

25/5-1/6 bosklassen
Drankje werd geschonken door de aanwezige leden. Zeker voldoende met 2. De bosklassen zijn vlot verlopen.

26/05 fietsproef
Voor de 6es. Er waren een 9-tal helpers dus voldoende. Er zat iets teveel tijd tussen de wissel van de 2 klassen.
De 33 deelnemende leerlingen zijn allen geslaagd.

Toekomstige activiteiten :
15/6 Kubbavond ouderraad/leerkrachten
Zoals altijd een niet te missen avond ! Inschrijven via de link. Reeds een 40-tal ingeschrevenen.

25/6 zwemmen De Treffer
Het 6e leerjaar kan opnieuw dankzij Erika met de fiets gaan zwemmen naar De Treffer

27/6 proclamatie
Zal zoals vorig jaar terug doorgaan in Waregem

26-28/6 sleepover
Voor de sleepover van de 6es werd een bijdrage van 5€ per kind gevraagd om de drempel zo laag mogelijk te houden.
Bij een tekort past de ouderraad bij. We vragen dit wel te beperken tot een max. van 50€.

28/6 BBQ lager
Organisatie door de school. Er wordt een oproep gedaan naar medewerkers. Een mail werd uitgestuurd vanuit de ouderraad.

Onderhoud moestuin
Om de moestuin tijdens de grote vakantie te onderhouden wordt een lijst doorgegeven. Er blijft nog 1 week over, de lijst wordt doorgestuurd
naar de school om de ontbrekende week in te vullen.

31/08 Opendeur
30/8-2/9 Beveren Kermis
Thema Italië. De werkgroep zal wellicht werken rond “Venetië” met de bijhorende mooie maskers.
De organisatie van de Kermis organiseert ook een spel waarbij de verenigingen het tegen mekaar opnemen. Ward, Hans en Bert zullen de
ouderraad hierbij vertegenwoordigen.
Een werklijst wordt doorgegeven. Deze wordt ook nog eens in de vakantie doorgestuurd.

Varia
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nieuwe activiteit
Ward wou iets organiseren zonder winstdoel, gewoon om eens gezellig samen te zijn. Vb. een picknick waarbij wij wel drank voorzien
tegen familieprijzen maar waarbij iedereen die komt zelf zijn eigen picknick meebrengt. Mei/juni waren te druk. Volgend schooljaar 4/5
gaat het schoolfeest door, in maart normaal de kaas/wijn-avond. September/oktober zou misschien een goede periode zijn om dit te
organiseren. Te bekijken of dit nog haalbaar is.

Foto’s website / GDPR
Er wordt gevraagd of de foto’s op de website niet op een andere manier weergegeven kunnen worden. Dit is echter niet zo eenvoudig met de
huidige website. De school is echter bezig met een nieuw project rond een gezamenlijk platform voor een aantal scholen. De directeur geeft
ook een korte toelichting ivm de GDPR. Er komt ook een vermelding in het schoolreglement. De ouderraad vraagt om de foto’s van de
ouderraad van de website te verwijderen. De ledenlijst, wordt met toestemming van ieder lid, enkel voor intern gebruik doorgegeven aan alle
leden.

Werkgroep sport
In de vorige werkgroep werd beslist dat kinderen die een bepaald aantal sportdeelnames hebben, verrast worden met een extra activiteit. Dit
werd op 15 lln ingeschat maar zou op 26 kinderen komen in de plaats. Het aantal deelnames wordt verhoogd naar 6 op de 8 zodat er 20
kinderen in aanmerking komen voor deze extra activiteit. Er worden ook voor de andere leerlingen nog rozetjes en medailles voorzien
naargelang het aantal deelnames.
Er werd gevraagd een bus te voorzien maar de ouderraad vraagt dit te regelen via vervoer van de ouders.
De activiteit zou doorgaan op 27/6. Update : omdat er rapportuitdeling is, daags na de sleepover, enz.. wordt gekeken om dit naar september
te verplaatsen. De leerlingen worden wel op de BBQ op de hoogte gebracht.

Financieën
Qua inkomsten dit jaar hadden we de kermis, quiz en koekjesverkoop.
Uitgaven : milieu 400€, sport 420€, kleuterapotheose 143€ en diverse zoals opendeur ijsjes, attentie dag van de leerkracht, soep, verzekering,
opleg sleepover, sportiefste lln,… De speeltuin en turn t-shirts zal dus pas voor volgend schooljaar zijn maar wel rekening mee te houden.
Ook speelkoffers en aankoop fietsen zijn nog te bekijken.

Aankoop werkgroepen
Vele uitgaven keren elk jaar terug en zijn dus gekend. Als er echter andere uitgaven zijn, graag eerst vooraf een kort akkoord vragen aan het
bestuur. Grotere uitgaven worden aan de voltallige ouderraad voorgelegd. Dit om te vermijden, dat we zoals nu, af en toe ticketjes binnen
krijgen zonder voorafgaande afspraak.

Beachvolley 23/6
Bert Verhoest, Anouk, Ward, Koen C. (reserve), Joke G, Koen L en Vicky geven zich op om mee te doen.

schoolomgeving
Er wordt gevraagd naar de herstelling van de luifel die beschadigd werd door de sneeuwval. Dit moet via stad gebeuren dmv aanvraag van
offertes en in samenspraak met de verzekering.
Ook de fietstalling verloopt via stad. Nu staan de fietsen in de regen en is er geen fietsrek voorzien.
De werken aan het gebouw van het kindercentrum zorgt voor onveilige situaties op de parking. Bestelwagens worden geparkeerd daar waar
de kinderen voorbij moeten om de school te verlaten. Er werd al door verschillende ouders vastgesteld dat één van die bestelwagens
achteruit reed en bijna een leerling omver reed. Er wordt ook gewerkt op ditzelfde pad, er ligt materiaal, .... Ook de andere geparkeerde
bestelwagens langs de straat belemmeren het zicht om de parking veilig af te rijden. Zowel de school als de voorzitter van de ouderraad
sturen een mail naar de veiligheidscoördinator van de werf + evt. de bouwheer om de veiligheid nog eens te benadrukken.

Afscheid
Chris Devos, 9 jaar lid. Sprong overal bij samen met zijn vrouw Saskia. Podiums, tafels, stoelen klaarzetten, plateaus met drank ronddragen,
geen werk was Chris teveel. De directeur vertelt een anekdote over het plan van de turnzaal dat Chris met de meetlat uit heeft gemeten, om
toch het maximum aan tafels te kunnen zetten voor de kaas- en wijnavond.
Sylvie Dejonghe, had een late roeping om lid te worden, pas sinds 2 jaar, maar ging direct in 3 e versnelling. Ze was actief bij de kaas-en
wijnavond, de koekjesverkoop, hielp de sleepover voor de 6es nieuw leven inblazen maar we zullen haar vooral herinneren van de lekkere
soep van het soepboerinneke.
Tot slot Sophie Debeuf : 14 jaar lid. Dat kan tellen. Er zijn weinig werkgroepen waarin Sophie niet haar steentje heeft bijgedragen : kermis,
kaas/wijn, middagactiviteiten, quiz, … teveel om op te noemen. Daarnaast nam zo ook 4 jaar de taak als voorzitster van de ouderraad op
zich, geflankeerd door Erica en Jimmy.
Tot hier het verslag van de laatste ouderraad van het schooljaar 2017-2018. Meteen ook, na 4 jaar, de laatste voor het huidig bestuur : Koen
Casier, Kelly Van Kerckhove en Cindy Anckaert.
Begin volgend schooljaar worden de taken van voorzitter, secretaris, ondervoorzitter, schatbewaarder doorgegeven aan een nieuw bestuur.
Meer hierover op de eerste ouderraad.

Volgende ouderraad: oktober 2018
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