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Team aan het werk
Keek je reeds op onze gimme-pagina van BS De
Bever? Daar zie je wekelijks wat onze kinderen
leren. Ook de vele foto’s van (ouder)activiteiten
kan je daar terugvinden. Krijg je liever een
Aan onze nieuwe instappertjes in de peuterklas en
hun ouders, van harte welkom in onze school! Wij
wensen hen alvast veel leerplezier toe.
Bij vragen kan je steeds bellen naar het nummer
03/750 96 84 & 85. Spreek gerust een boodschap
in (met vermelding van je telefoonnummer), we
contacteren jou zo snel mogelijk terug.

VEILIGHEID – VEILIGHEID - VEILIGHEID
Binnen onze school, en in de omgeving van de school,
is het bewaken van veiligheid een belangrijke zorg.
Veilig ravotten en spelen tijdens de pauze, veilig op
schooluitstap, veilig van en naar school te voet of
met de fiets, vragen de nodige voorzorgen.

melding wanneer er iets nieuws verschijnt? Geef
dan je mailadres door aan de klastitularis van
jouw spruit.
Wij zijn nu ook al begonnen met de voorbereiding
van onze opendeurdag op zaterdag 6 mei en het
schoolfeest op 13 mei. Ik kan jullie alvast het
thema verklappen: “reis rond de wereld”. Vertel
het aan iedereen verder!

School is een feest!

In februari organiseerden we, samen met KA
Beveren en kinderopvang ’t Bevertje, een grootse
evacuatieoefening. In een toptijd had iedereen het
gebouw veilig verlaten.
Onze school werkt ook mee aan het Route2School
project om de verkeersveiligheid rond de school te
verbeteren. Wisten jullie trouwens dat de
Donkvijverstraat een fietsstraat is?
Graag willen we jullie ook vragen, wanneer jullie de
kinderen met de auto brengen en afhalen, om zeker
niet te parkeren op de voetpaden en zebrapaden aan
de school. Veiligheid boven alles!

Op 14 februari, de dag van de liefde, voerden onze
peuters, kleuters en leerlingen van het 1ste en 2de
leerjaar een prachtige show op tijdens het jaarlijkse
familiefeest. Bedankt aan de talrijke aanwezigen om er
zo een gezellige en feestelijke dag van te maken.
Dikke Truiendag
Vrijdag voor de vakantie kwamen alle kinderen verkleed
Leren kan en moet bij momenten ook buiten de naar school. In het lager werd een heus casino, met
klas- of schoolmuren. Bij milieu-educatie ligt de gezelschapsspelen, opgezet. Wat een leuke dag !

klemtoon immers op het ontwikkelen van
vaardigheden en attitudes tot actief burgerschap.

Tijdens de dikke truiendag
met het thema “Hou het
poolijs koel” gingen onze
kinderen
alvast
op
onderzoek uit. Hoe snel kan
ijs smelten, welke factoren
zorgen hiervoor,…?

Muzische Vorming

Vanaf dit schooljaar is er een nieuw leerplan muzische
vorming van kracht voor het GO! De voorbije twee
studiedagen werkten we volop rond het implemeteren
van deze vernieuwende visie die kiest voor een
persoonsvormende aanpak. Zo krijgen kinderen de kans
om hun impressies van de wereld op een eigenzinnige
manier te verwerken. Ze uiten zich expressief door
gebruik te maken van beeld-, drama-, bewegings-,
muziek- en/of mediataal. Het kind is dan producent
van kunstuitingen en maakt zijn creaties zelf.

