
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nieuwsbrief maart - april 2017 

 

SPORTIEVE SCHOOL 

 

Onze school neemt elk schooljaar deel aan verschillende 
SVS activiteiten. Op 15 maart was het de beurt aan de 3de

graad. Een voetbaltornooi op de terreinen van Waasland 
Beveren bracht heel wat volk op de been. Zoals echte 
sterspelers werden de leerlingen van basisschool De 
Bever het plein opgeroepen onder begeleiding van 
opzwepende muziek. Wat een sfeer! Ook op de foto zie 
je het plezier (na een overwinning) er van af spatten! 

 
Aparte mensen… een apart verhaal van Dimitri Leue… 
Een boek waarin apartemensen met respect leren 
samenleven door naar elkaar te luisteren. Binnen dit 
interlevensbeschouwelijke project gingen onze 
leerlingen op stap om de mensen uit de beurt beter 
te leren kennen. Met een interview werd het ijs 
gebroken. Heel snel werden dit gezellige babbels 
waarbij de uitnoging om ook op onze school langs te 
komen om samen een spel te spelen niet lang kon 
uitblijven. Missie geslaagd! 
 
Samen leven zorgt soms ook voor 
gemeenschappelijke problemen die om een 
inspanning van de gemeenschap vragen. Onze school 
zette zo ook mee de schouders onder de grote 
zwerfvuilactie, georganiseerd door de gemeente 
Beveren.                  

Wij zijn goe bezig! 

  

In nauwe samenwerking met 

 
  
De tweede projectdag 3de graad – 1ste secundair 
passeerde ook de revue net voor de paasvakantie. Alle 
kinderen keken er heel erg naar uit om de actviteiten 
zoals figuurzagen, koken en dergelijke terug op te 
nemen. De dag werd afgesloten met een taalquiz. Voor 
volgende keer kan ik alvast dit verklappen: geocaching…

Het einde van het schooljaar is weer bijna in zicht.
De tijd gaat snel wanneer je (leer)plezier hebt! 
Ook de volgende weken zijn nog druk gevuld met 
allerlei leerrijke en leuke activiteiten. Bekijk zeker 
de data hiernaast zodat je niks kan vergeten.  
 

Bij vragen kan je steeds bellen naar het nummer 
03/750 96 84 & 85.  
 

  

Belangrijke data: 
 
Schoolfotograaf vrijdag 21 april 2017: 
trek jij ook je mooiste kleding aan? 
 
Opendeurdag zaterdag 6 mei 2017:  
welkom aan alle nieuwe leerlingen 
 
Schoolfeest zaterdag 13 mei 2017:  
deuren open vanaf 13u30 
 
Geen school woensdag 17 mei 2017: 
pedagogische studiedag muzische vorming 
 

De Bever nam deel aan een wedstrijd van 
uitgeverij Die Keure. De uitdaging: ontwerp een 
origineel logo. De beloning: gratis affiches en 
flyers. De uitslag: we wonnen!  

Ook onze koekjesverkoop 
werd een zeer groot succes! 
De kaap van de 300 
verkochte dozen werd vlot 
gehaald. Als bedanking 
trakteerden we de kinderen  
met pannenkoeken.  


