
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Een tijdje geleden vroegen we onze leerlingen 

van het lager naar hun droomspeelplaats om zo 

in kaart te kunnen brengen hoe de speelplaats 

er best uitziet. Stap één is ondertussen reeds 

gezet. Een duidelijk afgebakende snoezelzone, 

krijtzone, tollen- en springtouwzone, enz. 

zorgen ervoor dat iedereen zijn plaatsje kan 

vinden op de speelplaats.   Ook voor de 

voetballers, tafeltennissers en basketters is er 

natuurlijk ruimte voorzien. Met ook nog een 

wekelijks toernooi hopen we op veel succes.  
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Projectdag KA Beveren 

 

Hanne (L6) aan het woord: De projectdag met het 
middelbaar was supertof. We maakten mini-pizza’s en 
mini-worstenbroodjes, lekker. Wetenschap vond ik ook 
heel leuk. Daar leerden we alles over vulkanen en 
maakten we er ook zelf één! Tijdens crea maakten we 
gekke vogels met krantenpapier en ijzerdraad. Ik hoop 
dat we zo een dag nog vaak gaan doen. Dan staat er 
alvast figuurzagen op het programma voor mij.  

LES ZONDER SCHOENEN PROJECT 
In Scandinavische landen volgen leerlingen les 
op hun sokken, dit met betere concentratie en 
betere resultaten tot gevolg. Basisschool De 
Bever testte dit ook uit tijdens het “les 
zonder schoenen project”.  Na afronding van 
het project mochten de leerlingen dit 
evalueren. Het eerste en tweede leerjaar was 
laaiend enthousiast! In die  mate zelfs dat zij  
dit project gedurende de rest van het 
schooljaar zullen verderzetten.  

De Bever - Brede School  

  

Hard (hart) aan het werk 
Wie regelmatig langskomt in de kleuterblok had 
waarschijnlijk wel al iets door van de verhuisplannen. 
In de kerstvakantie spraken de kleuterjuffen af om de 
werken te vervolledigen. Vanaf nu zal de opvang 
doorgaan in het lokaal aan de ingang van de 
kleuterblok. Tijdens de schooluren geeft dit de 
mogelijkheid tot extra speelruimte. Juf Nele begeleidt 
hier ook kleinere groepjes kinderen om extra actief te 
leren. Voor in de toekomst dromen we er nog van om 
hier oudermomenten te organiseren.  

Eerst en vooral wenst het volledige team van 
basisschool De Bever u een gezond en leerrijk jaar 
toe. Ook in 2017 hopen wij op een fijne 
samenwerking met jullie als ouders.  
Hierbij ontvangen jullie, zoals na elke vakantie, de 
nieuwsbrief van basisschool De Bever. Op deze 
manier kunnen we jullie informeren over wat er leeft 
op school in verband met het creëren van een  
waarde(n)vol en leerrijk schoolklimaat. 
 
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.  
 

 Speelplaatswerking 

Dansshool Eclips organiseert de komende tien 
weken, elke vrijdagmiddag van 12u15 tot 13u15, 
danslessen “Hip Hop” op onze school, voor de 
                                    leerlingen van het vierde 
                                    vijfde en zesde leerjaar.   

Inschrijven kan nog steeds 
via de website of bij de 
sportdienst van Beveren. 
Het inschrijvingsgeld 
bedraagt 40 euro (korting 
vrijetijdspas of terug-
betaling via mutualiteit). 


