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»1. woordje van de directeur
Beste ouders,
Op naar Pasen. De natuur ontwaakt uit zijn winterslaap. Licht en warmte doen ons herleven. De tijd van
zaaien is aangebroken, het oogsten is voor later. Ook op school laten we bij de kinderen ontkiemen en
groeien wat met hoofd, hart en handen werd geleerd. Geduldig, bemoedigend, hoopvol en vertrouwend op
goede uitkomsten.
Het schoolleven staat niet stil. De voorbije maanden waren best wel intensief. Samen met het stadsbestuur
en de jeugddienst heeft de school een project uitgewerkt en ingediend bij de Vlaamse overheid voor de
herinrichting van de groene ruimte nabij de speelplaats van het lager. Het is de bedoeling alleen de
groenzone, die afgescheiden wordt van de verharde speelplaats, avontuurlijker in te richten en buiten de
schooluren voor de buurt open te stellen, een voorwaarde voor de subsidiëring van het project. We hopen
op goedkeuring en het financiële duwtje in de rug. In elk geval zal verder werk gemaakt worden van de
haalbare ideeën die leerkrachten, ouders en niet in het minst de kinderen hebben aangereikt tijdens de
overlegmomenten in januari en februari. Een aantrekkelijk voetbalveldje en licht oplopende heuvelruggen
zijn enkele voorbeelden. We danken speciaal schepen Jo en het stadsbestuur om dit project mee op te
nemen in het beleid en Flor van de jeugddienst voor zijn deskundigheid bij het overleg en de opmaak van
het dossier. De investering zal niet alleen voor de school renderen, maar ook voor de lokale gemeenschap.
Bij de uiteindelijke uitwerking en ingebruikname zullen we oog hebben voor aspecten van controle
(toezicht), veiligheid en netheid. We geloven dat we in overleg met alle gebruikers tot goede afspraken
kunnen komen zodat dit ‘speelplaatsproject’ algemene tevredenheid geniet.
Op 15 maart namen we deel aan de nationale pyjamadag van Bednet, een organisatie die synchroon
internetonderwijs verzorgt aan langdurig of chronisch zieke kinderen die daardoor de band met hun
school niet verliezen. Het dragen van een pyjama staat symbool voor de 3400 kinderen uit 1467 scholen
(1 op 4) die al via Bednet afstandsonderwijs kregen. Alhoewel hiermee nog niet geconfronteerd, maken
we de kinderen door zo’n actie bewust en solidair met hun zieke leeftijdsgenoten. Dat verruimt hun kijk
op de maatschappij waarin ze leven.
Met de nodige ijver werken de klassen verder doelgericht aan het verwerven van kennis en vaardigheden.
Ook de leeruitstappen dragen hiertoe bij. Het verslag van enkele van die activiteiten kunt u naar gewoonte
in deze schoolkrant lezen.
Verder wens ik jullie een fijne paastijd toe, een beetje verlof met je kinderen en leuke kansen om samen
te genieten van een nieuw seizoen…
Stefaan Dewaele
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»2. activiteitenkalender april/mei/juni 2019
april 2019
zwemmen: L5 - L3B - L3A
L1A+B: voormiddag: bezoek aan de bibliotheek van Desselgem
oudercontact in de namiddag ( K2-K3)
L4: Studiereis naar Brugge van 8.45u. tot 16u. met de bus
zwemmen: KB - L1B
P/K1: zwemmen (met ouders en grootouders)
L3A + L3B: 9.30u. - 11.30u. bezoek aan BE-PART met de lijnbus
10.30u.: vastenviering voor de leerlingen RKG - kerk Beveren-Leie
L1 + L2: 8.30u. (bus): naar de bibliotheek van Waregem voor een ontmoeting met Mattias
De Leeuw, illustrator van kinderboeken
begin van de paasvakantie t.e.m. maandag 22/04
paasmaandag (einde van de vakantie)
K2/K3: uitstap naar kinderboerderij Bokkeslot in Deerlijk
zwemmen: L2 - L3B - L3A
L1: daguitstap kinderboerderij Van Clé te Marke met de bus
zwemmen: KA
L6 (voormiddag): bezoek aan het VTI van Waregem.
20u.: schoolquiz, organisatie Ouderraad
OPENDEURDAG van 10u.tot 12u.
zwemmen L6 – L5 – L4

mei 2019
zwemmen: KB - L1A+1B
SCHOOLFEEST
L6: Musical "Wat doe je in de kou?" in CC De Schakel Waregem (vertrek met de fiets om
13u.)
zwemmen: L2 – L3B – L3A
minivoetbal 2de graad
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L5: leeruitstap " Het Zwin "
zwemmen: KA – L1A
Lentefeest CC De Schakel
L3 + L4: sportklassen in Waregem van 8.30u. tot 16u. – met de bus
zwemmen: L5 – L6
L3 + L4: sportklassen in Waregem van 8.30u. tot 16u. – met de bus
L3 + L4: sportklassen in Waregem van 8.30u. tot 16u. – met de bus
Zwemmen: KB – L1B
L3 + L4: sportklassen in Waregem van 8.30u. tot 16u. – met de bus
L2: leeruitstap Vredeshuis Gent
L3 + L4: sportklassen in Waregem van 8.30u. tot 16u. – met de bus
L6: Deelname aan de Robocup Junior in Technopolis Mechelen.
L1 + L2: sportklassen in Waregem van 8.30u. tot 16u. – met de bus
zwemmen: L5 – L3B – L3A
L4: geleid bezoek aan IMOG van 13.30u. tot 15.30u.
L1 + L2: sportklassen in Waregem van 8.30u. tot 16u. – met de bus
L1 + L2: sportklassen in Waregem van 8.30u. tot 16u. – met de bus
zwemmen: KA
L6: Studie-uitstap "In het spoor van WOI." (met de fiets)
L1 + L2: sportklassen in Waregem van 8.30u. tot 16u. – met de bus
P/K1: kinderboerderij Van Clé
L1 + L2: sportklassen in Waregem van 8.30u. tot 16u. – met de bus
L5: sportklassen te Wielsbeke
zwemmen: L2 – L4 – L6
L5: sportklassen te Wielsbeke
meespeelnamiddag: 13.30u - 15u. voor ouders met nieuw peuters die starten na Hemelvaart
PAPA VERWENDAG (alle kleuterklassen)
L5: sportklassen te Wielsbeke

juni 2019
L6: bosklassen
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zwemmen: L2 – L3B – L3A
L6: bosklassen
L6: bosklassen
zwemmen: KB – L1A
L6: bosklassen
L6: bosklassen
P/K1: zwemmen (met ouders en grootouders)
Eerste Communie
Pinkstermaandag
zwemmen L5 – L4 – L6
schoolreis voor alle kleuters naar Zonnegloed (met ouders)
zwemmen: KA - L1B
L6: OVSG-toetsen
zwemmen: L2 – L3B – L3A
L6: OVSG-toetsen
L6: OVSG-toetsen
zwemmen: KB - L1A+B
FRIETJESFEEST (alle kleuters)
L1 + L2: sportdag
L3 + L4: schoolreis Bellewaarde - vertrek om 9u. terug rond 18u. (met de bus)
L5 + L6: zwemmen in de Treffer.
L1 + L2: schoolreis
L3 + L4: sportdag in het Gaverkasteel van 8.30u. tot 16u. (met de fiets)
19u.: Proclamatie zesde leerjaar (Beveren-Leie, Desselgem, Vijve), stadhuis Waregem
9u.: Eucharistieviering voor de leerlingen RKG - kerk Beveren-Leie
sleepover voor kikker- en giraffenklas
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»3. personalia
Wij rouwen om het heengaan van:
We rouwen om het heengaan van:







Nicol Naeye, grootvader van Maarten Desmet (leerkracht LO)
Daniël Dupont, overgrootvader van Enora Kerremans (L2A),
Lucas (L5A) en Mathis (L3A) Vanhoutteghem
Maria Fillieux, overgrootmoeder van Gilles Scheers (K1B)
Raf Deblaere, vader van Hilde Deblaere (leerkracht L2B)
Eddy Debal, opa van Esther (L4) en Eva (K1A) Debal
Thérèse Delgat, overgrootmoeder van Felix Vandenoostende
(L6), Teo (4) en Fran (K1A)
- oprecht medeleven Speciaal gedenken we Cato, zusje van Nona (K2B) en kindje van
Janina De Clercq en Dimitri Meersman. Geboren om altijd van te
houden.

»4. mededelingen
SCHOOLQUIZ vrijdag 26 april 2019
een organisatie van de Ouderraad van de Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
deuren om 19.30u. - aanvang 20u. stipt (turnzaal school)
teams van max. 4 personen - inleg 20 euro/team
inschrijven uiterlijk tegen 19/04 - quiz@beveren-leie.be
supporters welkom!
OPENDEURDAG zaterdag 27 april van 10u. tot 12u.
Voor alle startende peuters en hun ouders in 2019-2020
Van harte welkom!
SCHOOLFEEST zaterdag 4 mei
11.30: aperitief
12.00: BBQ
13.00: koffiebar
15.00: show STEBABELEI’s GOT TALENT
Een affiche werd reeds verspreid, wie ze aan het raam uithangt en het strookje binnenbrengt, kan een
leuke prijs winnen (kleuter/onderbouw/bovenbouw).
Er gaat nog vóór de paasvakantie een uitnodiging mee om in te schrijven voor de BBQ
SCHOOLTOELAGE - kleuter: 96,69 euro - lager: tussen 108,78 en 163,17 euro
Een school- of studietoelage aanvragen kan al vanaf de kleuterschool. Je komt vlugger in aanmerking dan
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je denkt. De grootte van het gezinsinkomen of wat dit vervangt (leefloon, werkloosheidsvergoeding, …) en
het aantal personen ten laste op 31/12/2018 spelen hierbij een rol. Wie eerder al recht had op een
toelage, heeft al een dossier bij de afdeling School- en Studietoelagen. Een nieuwe aanvraag indienen
gaat snel via het digitaal loket op www.studietoelagen.be (met e-ID). Je kunt op school ook een papieren
formulier vragen.
Dien je aanvraag in uiterlijk tot en met 1 juni 2019.
Volgend jaar in 2020 :
- eerste communie op zondag 31 mei 2020 om 10.30 in de kerk van Beveren-Leie
- vormselviering op zondag 24 mei 2020 om 10.30 in de kerk van Beveren-Leie
JEUGDBOEKENMAAND - thema vriendschap
Op school ging de jeugdboekenmaand niet onopgemerkt voorbij. Het lezen op school krijgt al jaren de
nodige aandacht via veelvuldige leesmomenten, RALFI-lezen voor moeilijke lezers, boekpromotie in de
klas, … Die aanpak wordt voortgezet. Tijdens de maand maart waren er een aantal gemeenschappelijke
activiteiten : het lied ‘Kom erbij’, het maken van vriendschapsbandjes, slingerlezen (een sliert lezende
kinderen op school, mooi om te zien) én de leeshappertjes voor een goed gesprek over boeken.
Motiverend en verbindend… we blijven inzetten op goed leesonderwijs en dat begint bij eenvoudigweg
LEZEN!
TIMMS 2019
Onze school werd geselecteerd en gevraagd om met het vierde leerjaar deel te nemen aan het TIMMSonderzoek - Trends in International Mathematics and Science Study. TIMMS meet de prestaties van de
leerlingen op vlak van wiskunde en wereldoriëntatie en dit in meer dan 60 landen/regio’s, waaronder
ook Vlaanderen. Omdat Vlaanderen al verschillende keren deelnam, kunnen trends onderzocht worden.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Antwerpen. De leerlingen leggen in hun
vertrouwde klasomgeving bij de leerkracht een toets af voor wiskunde en wereldoriëntatie. Dit zal
plaatshebben in de maand mei. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen daarvoor specifiek gaan
studeren zoals dat bij andere toetsen het geval is. TIMMS is een peiling bij 10-jarigen naar aanwezige
kennis, hoe zij het geleerde kunnen toepassen en de manier waarop ze redeneren. Daarnaast vraagt men
dat de school en de leerlingen van het vierde leerjaar en hun ouders een vragenlijst zouden invullen (ook
in de loop van de maand mei).
De resultaten/bevindingen worden opgenomen in het geheel van de deelnemende scholen in
Vlaanderen. De school wordt daarna ingelicht over de resultaten van TIMMS 2019.
We wensen onze leerlingen alle succes toe en geloven dat ze het goed zullen doen!

EEN WOORD VAN DANK AAN:








Onze fruitmoeders Dorine en Marie-Jeanne, die op woensdag heel trouw en met grote zorg het fruit
klaarmaken om het te verdelen over de verschillende klassen.
Anouk, Greet en Vanessa voor de soepbedeling op de dikketruiendag (12 februari) en Kenneth (vader van
Enora) voor de heerlijke soep!
Het kleuterteam voor het kleuterproject met de prachtige voorstelling ‘Welterusten, kleine beer’; ouders
en grootouders genoten van de optredens en het aperitiefje achteraf.
Ook dank aan de ouderraad voor de steun en de helpende handen tijdens dit project!
De werkgroep Sport (Eveline, Joke, Koen, Cindy) voor de voorbereiding van de middagsport en naschoolse
sport (woensdag); dank ook aan leerkrachten en (groot)ouders voor de begeleiding. Het zijn telkens
geslaagde activiteiten.
Rony Cooremans die elk jaar voor de kleuters eitjes rondstrooit, een belevenis! Van harte dank, Rony!
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»5. stellen 5de leerjaar – op stap naar het PTI
Donderdag 21 februari:
Donderdag 21 februari zijn mijn klasgenootjes en ik naar het PTI
in Kortrijk geweest samen met meester Brecht en juf Joke.
Lijnbus:
We zijn met de lijnbus vanuit bushalte Beveren Kerk vertrokken naar het PTI te Kortrijk.
Busrit:
Normaal gezien zou de bus om 8.24u. komen, maar de bus had een kwartiertje vertraging
en daarom waren we een beetje te laat.
Station Kortrijk:
Toen we aankwamen aan het station van Kortrijk, moesten we onder de spoorwegen van het
station te voet verdergaan.
Wandeling:
Het was nog een hele wandeling tot we in het PTI waren, dus we moesten een beetje
sneller stappen.
Groepjes:
Als we eindelijk in het PTI waren, mochten we onze jas en rugzak afdoen en in onze
groepjes staan.
Ik zat in het groepje met Kirsten, Warre en Lucas.
Workshops:
Er waren wel 10 workshops die je kon doen of zelfs meer. De leukste workshop vond ik de
dieren verzorgen en ik heb een hamstertje mogen vasthouden.
Picknick:
Dit was niet te geloven, we waren de laatste die daar weggingen en we hebben dan even
moeten stappen naar een park waar we onze picknick opaten.
Spelen in het park:
Nadat we onze picknick hadden opgegeten, hebben we nog tot kwart voor één met bijna
heel de klas verstoppertje gespeeld.
Terugrit naar school:
Jammer genoeg moesten we dan weer naar school.
Om kwart over twee namen we onze bus en om 15u waren we terug op school.
Op donderdag 21 februari gingen we samen met juffrouw Joke naar het PTI in Kortrijk.
We gingen met de lijnbus naar Kortrijk Station. Toen we in de bus zaten, keek ik naar het
mooie uitzicht. Toen we daar aankwamen, moesten we nog even wandelen tot bij het PTI.
Als we aan het wandelen waren, was ik de frisse lucht aan het inademen en keek rondom
mij naar wat ik allemaal zag. We waren aangekomen bij het PTI en kregen een zakje, balpen
en wat meer informatie over het PTI. We legden onze spullen aan de kant en verdeelden
ons in groepjes. Om je te kunnen ontspannen waren er verschillende workshops waar je
dingen kon maken of doen. Mijn leukste workshop was schuim op je hand doen en dat dan in
brand steken.
Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
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Om 12 uur verzamelden we om in het park te picknicken. Als ik mijn boterhammen op had,
ging ik spelen met mijn vrienden en vriendinnen in een niet te groot bos. We speelden
verstoppertje.
Na het spelen stapten we terug naar de halte van de lijnbus. Daar wachtten we weer op een
nieuwe lijnbus die ons terug naar school bracht.
Op donderdag 21 februari zijn we met onze klas naar het PTI in Kortrijk geweest. We
hebben ‘s morgens te voet naar de bushalte gewandeld om de lijnbus te nemen. Het was een
drukke busrit in de ochtendspits. We zijn naar het station te Kortrijk gereden. Vandaar
wandelden we naar het PTI. We mochten ons verdelen in groepjes, ik zat in een groepje van
drie namelijk: Malou, Maïte en ikzelf. We hebben heel de voormiddag leuke workshops
gehad zoals bloemen versieren, lampjes maken, insectenhotels maken… Dan was het middag
en tijd om te picknicken. Daarna speelden we in het park. Toen was het jammergenoeg tijd
om terug naar school te gaan. Het was een superleuke dag.
Op donderdag 21 februari zijn we met de klas naar het PTI geweest. We zijn met de
lijnbus naar het PTI gegaan. De busrit duurde ongeveer 20 minuten. We werden afgezet
aan het Station van Kortrijk. Dus het was nog even lopen tot het PTI, dus stapten we door.
Bij aankomst kregen de groepjes een zakje en moesten ze aan de ingang wachten. Dan
gingen alle groepjes naar binnen om de workshops uit te proberen. Toen het gedaan was,
gingen we rustig in een parkje picknicken. Na het eten mochten we in het park spelen. Na
het spelen maakten we de terugrit met de bus naar school. Om 15 uur waren we op school,
het was een leuke dag.
Klas 5 naar PTI Kortrijk!
Op donderdag 21 februari ging klas 5 samen met meester Brecht en juf Joke naar het PTI
in Kortrijk. Om kwart voor elf vertrokken we met de lijnbus richting Kortrijk. De busrit
duurde wel wat lang omdat we aan heel veel haltes moesten stoppen. Na de rit kwamen we
aan in Kortrijk Station. Daar rijden wel een pak treinen. Om juist uit te komen ging de klas
door het station. Als we buiten kwamen, stond ons nog een fikse wandeling te wachten!
Eenmaal aangekomen gingen we in groepjes staan. In mijn groep zaten Seppe, Raphaël,
Pepijn, en ikzelf.
Ik keek stiekem eens naar binnen en zag allemaal verschillende workshops! Toen was het
moment dat we naar binnen mochten. Mijn favoriete workshop was schuim op je handen
doen en in brand steken.
Als de workshops gedaan waren, gingen we onze picknick opeten in een parkje.
Na het eten mochten we spelen in het park met heel veel bomen om in te klimmen.
Toen reden we terug en om 3 uur waren we op school.
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»6. Landelijke Gilden

Tuinieren is plezant! Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Samen wroeten in de
tuin, zaadjes zien groeien tot een heerlijke vrucht, zorg dragen voor jonge plantjes,
bloemen en vlinders observeren, pieren en duizendpoten tellen. Allemaal dingen die
kinderen aanspreken…
Dit schooljaar starten we een samenwerking met ‘Landelijke Gilden’ (een gouden tip van
Marylène Daussin, lid van de werkgroep milieu). We moesten in het begin van het
schooljaar een dossier opmaken en konden ons zo kandidaat stellen. Er kunnen 70 scholen
meedoen. Hun voorkeur ging naar scholen die samenwerken met een landelijke gilde (een
plaatselijke persoon). Voor onze school is dat Gilles Vercaemst, de vriend van juf Leni
(3B).
Ze verwachten na het afsluiten van het schooltuinseizoen een verslag met foto’s over de
werkzaamheden in en rond de schooltuin. De handen uit de mouwen dus!!!
Wat doen ze concreet?
Ze ondersteunen ons met een waardebon van Aveve en we ontvangen maandelijks enieuwsbrieven. Daarenboven kregen we een starterspakket met o.a. meststoffen enz.
We zijn heel tevreden met de samenwerking en we kijken al uit naar onze oogst!
Werkgroep milieu
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»7. Wereldwaterdag

De Groene Ridders van het derde en vierde leerjaar hebben de school gesensibiliseerd over
water en waterverspilling. Inna Degezelle (L3B) en Emma Desmet (L4) spraken ’s
morgens de school toe.
Lasse Desmet (L3A), Morgan Vandenberghe (L3A), Hanne Verhulst (L3B) en Alexine
Galle (L4) gingen aan de slag met posters. Deze zijn te bewonderen aan het groene bord
onder de luifel.
Enkele cijfertjes om over na te denken:
Douche: 30 – 80l water
Bad: 150 – 200l water
Kraan sluiten bij het tandenpoetsen: 12l water per minuut!!
Zoals Lucrèce (tv) zou zeggen: DOET DIE KROANE TOE!

Op wereldwaterdag staan we natuurlijk even stil hoe wij zelf dagdagelijks water kunnen
besparen, maar wist je ook dat je op een heel andere manier water kan besparen? Daar kan
je hieronder meer over lezen…
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»8. Langlaufen in Rodt (Sankt Vith)

Op dinsdag 28 januari moest het 5de en het 6de leerjaar om 6 uur op school zijn om te vertrekken naar
Sankt-Vith in de Ardennen om te gaan langlaufen. We zaten bijna 4 uur op de bus. Voor vermaak hadden
de meesten een spelletje, film of boek mee. Rond 10 uur kwamen we aan; er lag zeker 30 centimeter
sneeuw.Toen de bus geparkeerd stond, moesten we zo snel mogelijk onze skibroek en dikke trui aandoen.
We hadden geluk dat we de eerste school waren die aankwam, want dan moesten we niet lang wachten op
onze langlauflatten en -schoenen. Toen iedereen zijn langlauflatten aanhad, vertrokken we naar een grote
weide waar we langlaufinitiatie kregen van meester Gert. Eerst leerden we onze latten aantrekken en dan
leerden we rechtstaan als we gevallen waren. Daarna hadden we nog een beetje tijd over en deden we nog
een klein wedstrijdje.

Rond 12.00u. gingen we binnen in het Biermuseum van Roth. Daar aten we onze picknick op, dronken
we een drankje en deden we een plasje. Als iedereen zijn buikje rond had gegeten, gingen we terug naar
buiten en mochten we kiezen welke afstand we zouden langlaufen. Je kon kiezen tussen 2,5 km, 5 km en
12 km.

Onder een blauwe hemel en een stralend zonnetje vertrok iedereen. Het langlaufen was niet makkelijk.
Sommigen verloren hun latten en anderen konden niet rechtop blijven. Het vergt heel wat energie om zich
voort te bewegen. De afdalingen waren leuk en vooral minder lastig. Iedereen genoot duidelijk van de
natuur, de mooie omgeving en het witte landschap. Uiteindelijk kon iedereen de finish bereiken.
Sommigen hadden zelfs tijd en energie over om sneeuwballen te gooien of om een muurtje van sneeuw te
maken.
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Als iedereen terug was van de tocht, moesten we nog de schoenen en andere langlaufspullen
terugbrengen. Dan iedereen de bus in, maar de bus wou niet vooruit omdat de wielen vastzaten in de
sneeuw dus moest iedereen terug uit de bus en dan moesten we met z’n allen duwen aan de achterkant
van de bus! Uiteindelijk raakte de bus uit de sneeuw en konden we eindelijk vertrekken richting BeverenLeie! We vonden het een zeer leuke dag en het was een hele toffe ervaring! Rond 19.45u. waren we terug
aan de school! Bedankt aan alle leerkrachten die mee waren om er samen met ons een prachtige dag van
te maken!!!
de leerlingen van het zesde
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»9. WK cross op school
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»10. Lekker en gezond Belgische seizoengroenten bereiden met GoodCook
Op maandag 11 maart kwam Pieter van GoodCook bij ons en bij het 5de leerjaar een workshop geven
over milieu en koken.
De bedoeling van GoodCook is om zoveel mogelijk kinderen groenten en fruit te laten eten en dat dat
eten dan ook goed is voor het klimaat. We leerden uit welk seizoen groenten komen door naar hun kleur
en stevigheid te kijken. Hij gaf uitleg over welke stukken fruit en groenten je best in welk seizoen eet en
dat je best producten kan kopen van België want als groenten/fruit uit een ander land moeten komen, dan
is het slecht voor het klimaat omdat de vrachtwagen, de boot of het vliegtuig co² gassen uitstoten!!!

Na de speeltijd lagen er messen, snijplanken, het recept en de ingrediënten klaar. Iedereen kreeg een taak.
Sommigen maakte dipsauzen, anderen sneden groentjes, nog andere maakten wraps en het laatste groepje
maakte appellollies. Er was een voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert. Het voorgerecht was een
drietandige vampier van groenten zoals: pastinaak, wortel, venkel, rode biet en knolselder. Het
hoofdgerecht was een wrap met hummus van witte bonen en honing. Het dessert waren appellollies. Die
werden gemaakt met gewone sojayoghurt en gemalen noten.
Na de workshop kregen we een menu met alle gezonde recepten en een zakje om te gaan winkelen dat we
konden inkleuren met wasco's.

Na het koken moesten we alles afwassen. Toen we terug in groepjes gingen staan mochten we proeven.
Eerst de stukjes groente in de dipsaus van rode biet, dan de kampioenenwraps en als laatste de
appellollies. HET WAS SUPERLEKKER!!!

de koks van het zesde leerjaar
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»11. trein-bus-uitstap
Vrijdag 22 maart hebben wij de dag van ons leven gehad, want we mochten eropuit. En het
was niet zomaar een tripje, nee hoor, want we hebben gereisd met de bus en de trein en als
kers op de taart mochten we dan nog een hele dag spelen in de binnenspeeltuin te Deinze.
Weet je wat dan nog het superleukste was :
...WE WAREN DAAR HELEMAAL ALLEEN…
Maar wat hebben we die dag moeten lopen! En weet je hoe dat komt? We stonden iedere
keer aan de verkeerde kant van de trein voor onze gereserveerde plaatsen en ondertussen
weten we nu ook allemaal dat de treinen tijdens de piekuren superlaaaaaaaaang zijn...We
kregen ook wel veel aandacht in het station, want natuurlijk hebben wij voor randanimatie
gezorgd. We hebben zowel gezongen van ‘In een klein stationnetje’ en ‘De wielen van de
bus’. Mooi om te zien dat op de gezichten van alle wachtenden een glimlach kwam piepen…
Toen we van het station naar het perron stapten dachten we: Oei, al die trappen, dat wordt
puffen. Maar nee hoor, het was een makkie en weet je waarom: daar was een roltrap, de
max toch…
De kleuters hebben de hele dag alles van zichzelf gegeven en zijn blijven doorgaan tot het
einde. Het was een zalige dag, en iedereen (zowel kids als begeleiders) zijn het er unaniem
over eens: dit was een supertoffe uitstap en zeker voor herhaling vatbaar. Volgende week
opnieuw? Ik denk dat er niemand zou protesteren…
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Dank je wel ook aan alle begeleiders om er samen met ons een super leuke dag van te
maken…

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 18

»12. bezoek Gravensteen en indoor speeltuin Play Beach
Op maandag 18 maart trokken de kleuters van de giraffen- en kikkerklas richting Gent. In
het Gravensteen werden we ontvangen door een schildknaap.
Samen met de schildknaap verkenden we het kasteel van de kelders tot de uitkijktoren.
Onderweg kwamen we een “ echte” ridder tegen. Die had immers een enorm probleem . Hij
was vergeten waar zijn bruidschat verstopt zat . Wij, echte speurneuzen, konden hem daar
gelukkig bij helpen . Na het vinden van de schat, waar we een deeltje mochten van houden,
ging het richting Gentbrugge. Daar beleefden we een namiddag speelplezier. Moe en
voldaan van een zeer boeiende dag trokken we om 15u. weer richting Beveren-Leie .
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13. leeruitstap naar Kortrijk
Op dinsdag 25 maart trokken we met het derde
leerjaar naar Kortrijk. De uitstap begon al anders dan
gewoonlijk, want we gingen niet met een ‘gewone bus’
maar met de lijnbus. Dit was een hele ervaring, want
we zaten niet alleen met onze twee klassen op de bus,
maar ook met anderen. Sommigen onder ons sloegen
zelfs een babbeltje met de passagiers. Wat waren dat
vriendelijke mensen!
De bushalte in Kortrijk ligt heel erg dicht bij juf Fien
haar huis. Daarom sprongen we kort eens binnen om
het huis te zien. Dit natuurlijk niet te lang want…. we
moesten op tijd zijn in het Begijnhof. Rond 11u.
ontmoetten we gids Carine. Zij is een vrijwilligster die
heel trots is op het Begijnhof, vandaar dat ze ons de
nodige uitleg gaf tijdens de wandeling. Zo zagen we de
typische witte huisjes, de tuinen van de Begijntjes, de
kapel, het huis van de grootjuffrouw, de kapel-Ter-Sneeuwe, …. Ze vertelde ons leuke
anekdotes waardoor we ons helemaal het ‘Begijnleven’ konden voorstellen.
Na een uurtje luisteren begonnen onze
maagjes toch wel te grommen. In het
Begijnpark, waar het toerismepunt van
Kortrijk staat, was de cafétaria. Daar
smulden we er op los en kregen we nieuwe
energie om de namiddag door te brengen.
De namiddag stond in teken van de
Guldensporenslag (1302). Deze veldslag
vond plaats in Kortrijk, vandaar dat er nu
een museum is. Ridder Ronny stond ons na
de middagpauze al op te wachten. Hij
vertelde over zijn graaf bij wie hij werkte
en dat hij gepromoveerd werd tot heraut
(=boodschapper). Hij wilde ons ook tot
heraut opleiden. Daarvoor moesten we
natuurlijk verschillende taken volbrengen.
In verschillende groepjes moesten we
verschillende opdrachten uitvoeren.
Hiervoor hadden we informatie uit het
museum nodig. Samenwerken was dus de
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boodschap want het antwoord lag niet altijd voor het grijpen. Tijdens het 2 de deel leerden
we een brief onthouden zoals de echte herauten. Dit doe je door rijmwoorden te
gebruiken. Het is dan precies zoals een gedicht dat je uit je hoofd moet leren. Als kers op
de taart mocht één iemand (Lisandro) een riddertenue van de ‘Klauwaarts’ aantrekken. De
maliënkolder was wel zwaar en voelde ook heel erg koud aan. Dit vond hij niet zo erg want,
kijk eens hoe stoer hij eruitziet. Ridder Ronny vond ons heel erg goede herauten en was
heel erg trots dat we zo goed gewerkt hadden.
Na een drukke dag namen we de lijnbus naar Beveren-Leie. Het was een leuke dag waarbij
we weer een stukje hebben bijgeleerd over de geschiedenis.

Een klein ‘wist-je-dat-je’: Wist je dat de Guldensporenslag maar 3 uurtjes heeft geduurd?!
Dit vonden wij bizar, want de oorlogen van nu duren jammer genoeg toch wel wat langer….
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»14. Noord-Zuidbeurs te Waregem op 18 maart
Ook dit jaar waren wij weer bij de gelukkigen om met onze klas deel te nemen aan de
Noord-zuidbeurs.
Deze beurs werd opnieuw georganiseerd door de dienst lokaal mondiaal beleid van
Stad Waregem in cultuurcentrum de Schakel.
Deze actieve beurs is een bonte mengeling van workshops uit diverse windstreken voor
het vierde leerjaar.
De kinderen ontdekken op een speelse en leerrijke manier diverse aspecten van
andere culturen en de multiculturele wereld.
Alle workshops zijn op maat gemaakt voor leerlingen van het vierde leerjaar en worden
begeleid door gedreven professionele begeleiders.
De volgende 3 workshops werden voor onze klas aangeboden:
Haka, dans van de Maori
Bereiden en proeven van een Oosters hapje en drankje
Latijns-Amerikaanse percussie
Elke workshop was gratis en duurde 45 minuten.
Het werd weerom een echt succes! De kinderen werkten heel enthousiast en gedreven
mee!
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»15. op het podium: optreden eersteklassers
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»16. bezoek van het eerste leerjaar aan de BIB te Desselgem

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 30

»17. verslag van de Ouderraad
VERSLAG VERGADERING VAN DE OUDERRAAD OP donderdag 17 januari 2019 in de STEDELIJKE
BASISSCHOOL BEVEREN-LEIE
Aanwezige leden
Anckaert Cindy
Beernaert Anouk
Casier Koen
Claeys Sharon
Cooremans Rony
Crabbe Bieke
Nathalie

Aanwezige leerkrachten / directie
Dewaele Stefaan
Juf Sofie
Verontschuldigd
Tine Dupont
Vansteenkiste Bjorn
Glorieux Davinia

Stragier Florine
Geiregat Greet
Godderis Joke
Le Percq Koen
Meersman Hans
Pappijn Ward
Persyn Maarten

Vanhenis Eveline
Vanquickelberghe Vanessa
Daussin Marylene
Ravelingien Bert
Van Kerckhove Kelly
Verhaeghe Vicky

Juf Joke
Juf Isabelle

Juf Sarah

Depypere Julie
Caes Saskia

Afwezig
Desmet Sylvie

1. Verwelkoming
2. Woordje van de directeur
2.1 toelichting bij de leerlingenevaluatie (cfr. schoolbrief december)
2.2 project bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaats
Aanwezigheid van Flor Coussement van Jeugddienst Waregem en van schepen Jo Neirynck om een
project voor te stellen voor een meer avontuurlijke, bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaats.
Er is een mogelijkheid om subsidies te verkrijgen voor een maximum van € 15.000 om de groene ruimte
van de speelplaats van de school op te knappen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat die groene ruimte
(niet het verharde deel van de speelplaats) openbaar zou worden naar de buurt en andere organisaties toe,
zoals Chiro of kinderopvang, en dat leerkrachten, leerlingen, ouderraad, buurt… inspraak zullen hebben
in het project.
De directeur heeft al, samen met de Jeugddienst en de schepen, een eerste schets van een project
opgesteld om de speelplaats anders in te richten. Pluspunten van de huidige speelplaats zijn: voetbal-,
basketbal- en volleybalvelden, speelplaats, zandbak, houten speeltuigen, vogelnestje, speelbos,
verkeerselementen op de grond,...
Het huidige voetbalveld zou waarschijnlijk verkleind moeten worden om plaats te maken voor andere
speelgelegenheden zoals een speelheuvel, wilgentunnel, zitbanken, stammen constructies, boomstammen
in de grond, niveauverschillen, grote stenen, doolhof in hoge gras …
Belangrijkste bezorgdheid van de aanwezige leden is de ‘semi’-openbaarheid. Hoe kunnen wij een grens
trekken om onze kinderen op een veilige manier tijdens de schooluren te laten spelen? Haag met poortje

Schoolkrant Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Bladzijde 31

dat gesloten zal worden tijdens de schooluren? Wat met het afval dat na het weekend of ‘s avonds zou
blijven liggen? Zouden de kinderen niet kunnen weglopen? Toezicht?
Er werd een nieuwe werkgroep samengesteld om dit allemaal te bekijken met de schepen en de
Jeugddienst en om een dossier in te dienen tegen ten laatste 22 februari 2019. Leden werkgroep
speelplaats: Ward, Koen C. , Koen L. , Anouk, Nathalie, Joke, Marylène en Kelly. Er werden 2
vergaderingen gepland: op 31 januari en op 12 februari, telkens om 20 uur. Iedereen is welkom om te
helpen nadenken over dit project!

3. Evaluatie voorbije activiteiten:
18 oktober: Voordracht natuurpunt
Er waren ongeveer 32 mensen die naar de voordracht kwamen. Geen leerkrachten, directie of leden
van de ouderraad van de VBS. Wel een grote groep leerkrachten van onze school, waarvoor dank!
De vraag werd gesteld of wij ermee willen doorgaan? Er is een kleine opkomst. Kost van de
voordracht was €170, wat niet goedkoop is. Er werd besloten om dit niet meer verplicht te doen om de
2 jaar in samenwerking met de VBS, maar indien er een voorstel voor een interessante voordracht
komt, kunnen wij dit zeker bespreken om te laten doorgaan. Eventueel zoeken naar voordrachten over
pedagogiek en opvoeding?

24 oktober: waterpolotoernooi 3de graad
Was leuk, maar niet schitterend. Volgende keer zou weer geopteerd worden voor mini-voetbal omdat
er meer interesse voor is.

21 november: Slag om de treffer: alle leerjaren
Was opnieuw een succes. 38-tal kinderen hebben deelgenomen.

22 november: Try-out Sinterklaasshow
Leuk, verzorgde voorstelling. Minpunt: show op 22 november en komst van de Sint op 5 december,
dicht op elkaar en verwarrend voor de jongste kinderen. Was wel leuk voor alle kinderen.

5 december: Sinterklaasfeest
Dit jaar kregen alle kinderen een ontbijt met klaaskoeken en chocomelk.
De ouderraad financierde het volledige ontbijt omdat het niet over de middag was en de ouders dus
niet de keuze hadden om hun kinderen wel of niet in te schrijven. Het is niet elk jaar systematisch
door de ouderraad te financieren.
Totale kostprijs: € 270

13 december: fluo foto
Er werd niet of te laat naar de ouders gecommuniceerd dat de kinderen om 8u. op school moesten
zijn. Het was een beslissing op het laatste moment.

december: aanplanten nieuwe bomen speelbos
Totale kostprijs: € 42

december: koekjesbak warmste week
Leuk initiatief van onze school! Het goede doel dat werd gekozen was “Overhoop”. De koekenbak en
wafelverkoop bracht net geen € 2000 in het laatje voor dit goede doel. De kinderen van de
leerlingenraad en de leerkrachten van de werkgroep trokken richting Wachtebeke.
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Het was een echt teamwerk tussen de leerkrachten maar ook tussen de kleuters en de kinderen van het
lager. Was veel werk maar iedereen kreeg er ook veel energie van. 80kg koekjes zijn de deur
uitgegaan dankzij de grote medewerking van ouders en grootouders.
Voorstel om het recept aan de kinderen mee te geven om dit achteraf ook thuis te kunnen doen.
De kleuters hebben er thuis en in de klas veel over verteld!

4. Toekomstige activiteiten :
23 januari: Danshappening Sporthal Beveren: 1e graad
Voorlopig nog maar 4 inschrijvingen.

06 februari: Handbaltornooi Sporthal Desselgem: 3de graad
Met gemengde ploegen.

12 februari: dikketruiendag - bedeling soep (dinsdag)
Prijs bij de koffie camper: €3/l.
Indien 40 liter is de prijs gelijk aan die van het ‘Boerinneke’ (vorig jaar €120).
Er werd gekozen om de soep bij de Koffie Camper aan te kopen.
Greet, Vanessa en Anouk zullen de soep komen verdelen tijdens de speeltijd.
Niet voor de kleuters.

16 februari: Kaas en Wijnavond
+/- 50 inschrijvingen momenteel. Animatie voorzien door de speelpleinwerking. Er is ook een
tekenwedstrijd. Er is nog veel hulp nodig de avond zelf. Koen verspreidt nog een werklijst waarop
iedereen kan intekenen.

27 februari: Kleuterhappening in Waregem
Voor 2de en 3de kleuter dit jaar. We zullen dit jaar opnieuw deelnemen.

28 februari: Grootouderfeest om 10u./1 maart kleuterapotheose om 13.30u.
De school vraagt om opnieuw een drankje te voorzien op beide dagen. Als er 2 dagen
kleuterapotheose is, worden de kosten van het drankje gedeeld met de school.
De school heeft 300 flûtes aangekocht.
De ouderraad zal zorgen voor berenkoekjes voor de kinderen (85 kleuters) en voor dranken (Cava,
Bier, fruitsap, water) voor de ouders/grootouders. Opgelet! vorig jaar waren er te weinig glazen en
te weinig dranken. (Door fout in de levering van Schotte)
hulp donderdag: Nathalie en Greet kunnen komen helpen om 10.30u.
hulp vrijdag: Hans, Greet, Florine en Marylène

27 maart: Trefbaltornooi - Sporthal Desselgem: 2de graad
5. Varia
Nieuwe drankenleverancier
We kregen een prijsvoorstel van Dobbels in Waregem. Deze prijzen liggen, zoals verwacht, een stuk
hoger dan bij andere leveranciers.
We denken dat Decuypere de beste keuze is. Levering voor €35, maar wij hebben heel waarschijnlijk
meer geld verloren bij Schotte.
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Eerste bestelling voor kaas & wijn avond. Tafels en stoelen bij Jan Desmet.

LEREN LEREN
Moet nog ingepland worden dit schooljaar. In 3de semester. Week van 6 of 13 mei of eventueel in
april? Datum volgt

Aankoop turn T-shirts
De turn t-shirts zijn geleverd.
Totale kostprijs: 1547,35 euro
Resultaat zeer geslaagd gevonden door de ouderraad.

Aankoop schorten ouderraad
Er werd een ontwerp gemaakt en er zijn 25 schorten besteld. De schorten zullen voor de kaas- en
wijnavond geleverd worden. Vermoedelijk zal dit € 450 kosten.

Aankoop tuinhuis
De werkgroep zal de chalet gebruiken. Er wordt ook gekeken voor een soort kooi rond het
kleinfruit om de kippen in de winterperiode los te laten zodat ze de insecten kunnen opeten en de
grond bemesten op een natuurlijke manier.
Kostprijs rond de +/-450 euro in natuurlijke materialen, maar wordt verder nagekeken.

Luifel…
Dossier is afgerond bij de verzekering, maar er moet een actualisatie van de offerte voorgesteld
worden aan het schepencollege voordat de herstelling plaatsvindt.
Blijft héél dringend, is al van december 2017 dat de luifel ingestort is, en dat de kinderen niet
kunnen schuilen als het regent!

...en fietsenstalling
Het plateau is gegoten maar de oude constructie moet nog verplaatst worden door de technische
dienst van de stad. Nog geen datum gekend hiervoor.

Werkgroep verkeer
Het wordt dringend tijd om nieuw leven in deze werkgroep te blazen…
Volgende vergadering
Dinsdag 26 maart om 20u. in de computerklas
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