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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 

Beste lezer, 
 
Het is zomer! Ja, hoogzomer… we kunnen nog 
steeds genieten van zomerse, zonnige, warme 
dagen. Vlinders vieren op dit moment hun 
hoogdagen in elke tuin : Het icarusblauwtje, 
het dagpauwoog, de atalanta en het koolwitje 
treffen we dagelijks vrolijk fladderend van 
bloem naar boom naar struik in onze tuin aan. 
Ook het welbekende lieveheersbeestje laat 
zich op dit moment van zijn (haar) beste kant 
zien: het rood gestippelde beestje wenst mee 
op mijn PC te zitten… Van het Franse coccinel-
le over het Engelse Ladybird tot het Vlaamse 
piepauwtje, engelbeestje, pimpampoentje, 
sterrenbeestje… weinig dieren zijn in zoveel 
talen met zoveel mooie namen bedacht als het 
lieveheersbeestje. 
 
En laat ons nu net de naam ‘sterrenbeestje’ 
aanhalen: Wat een schitterende afsluiter van 
het schooljaar hebben we mogen meemaken… 
Onze pimpampoentjes, sterren hebben écht 
bewezen dat ze een zes-sterrenschool waard 
zijn! Een fantastische apotheose op 30 juni na 
een schooljaar lang te hebben gewerkt, ge-
zwoegd, gelachen, gespeeld, en nog zoveel 
meer. Al dit moois kunt u uiteraard meebele-
ven in deze gloednieuwe schoolkrant. 
 
Langs deze weg willen we dan uiteraard niet 
alleen alle kinderen en leerkrachten danken 
voor hun dagelijkse inzet en enthousiasme, 
maar ook alle mensen van de ouderraad, de 
ouders, vrienden en allen die onze school zijn 
genegen.  
 
Stilaan bereiden we ons ook voor op een 
nieuw schooljaar… En of we weer héél véél 
leuke, spannende activiteiten in petto heb-
ben… Maar zover zijn we nog niet. Dit komt u 
te weten in een eerstvolgende editie van de 
schoolkrant! 
 
 
Veel leesplezier! 
 
Chantal Deblanc 
Directeur 
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WOORDJE VAN DE OUDERRAAD 

Water? Check! Fruitje? Check! Koekje? Check! 
Brooddoos? Check! “Neen mama, we eten 
warm vandaag!” Ojee… grrrr… 

  

Hallo iedereen, ook gemerkt dat de ochtend-
rush en avondspits opnieuw van de partij 
zijn? Ja, de vakantie heeft deugd gedaan, 
maar zijn jullie kinderen ook zo blij dat ze op-
nieuw naar “hun” schoolke mogen komen? 
Naar hun nieuwe juf of meester? Naar hun 
nieuwe of “oude” vriendjes? 

De meeste kindjes kennen elkaar al van vori-
ge jaren, zoniet leren ze elkaar zeker en vast 
kennen de komende dagen. Dé ontmoeting bij 
uitstek voor ouders om elkaar beter te leren 
kennen, is onze familie fietstocht op zondag 
17 september van 13u45. Samen met an-
dere ouders, vrienden en familie doorkruisen 
we 25km door Zeveren en omgeving. We zor-
gen voor een hapje, tapje en sfeer en gezel-
ligheid ;-) Schrijf je zeker in en geniet van 
deze gezellige namiddag en aan hen die al 
meegingen: zeg nu zelf, ’t is de moeite toch? 

PS. Ssshht, aan niemand vertellen maar za-
terdag 18 november organiseert de ou-
derraad een avond van amuseleute tvv de 
school. We houden jullie op de hoogte waar-
voor we ons dit jaar inzetten en sparen. 
Wordt vervolgd. 

PS2. Volg je onze school “Vrije basisschool 
Zeveren” al op Facebook? Like ons en blijf op 
de hoogte van alle laatste nieuwtjes/foto’s. 
Neem zeker ook een kijkje op de website van 
de school voor allerhande informatie of om 
activiteiten van jouw kind in zijn/haar klasje 
te volgen: www.zevi.be/zeveren 

  

Veel succes met de start van het nieuwe 
schooljaar lieve kinderen, laten we er samen 
met het volledige schoolteam een fantastisch 
jaar van maken! 

  

Tot gauw aan de schoolpoort of op de fiets-
tocht! 

  

 

 
Proficiat aan juf Stefanie en 

haar man Maarten  

die op 25 augustus in het  

huwelijksbootje traden! 

http://www.zevi.be/zeveren
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P + K  
De Zonnegloed 

Op dinsdag 16 mei gingen alle peu-
ters en kleuters op schoolreis. Dit 
jaar stond een bezoek aan het die-
renpark De zonnegloed in Oostvle-
teren op het programma. Onder an-
dere verwaarloosde dieren krijgen 
daar een nieuw leven. We werden 
verwelkomd door twee papegaaien 
die vrij rondvlogen rond de inkom 
van het park. Even ontstond discus-
sie tussen de kleuters: ‘Zijn ze wel 
echt?’ Toen de dieren bewogen en 
‘hallo’ zegden, waren de kleuters ver-
wonderd en werd het stil.  
We starten de wandeltocht door het 
‘oehoe-bos’ en langs de verblijven 
van de wilde dieren. We zagen stekel-
varkens, verschillende soorten apen, 
kamelen, zebra’s, stokstaartjes, was-
beren… en de grote bruine beer Ber-
ros! De peuters en kleuters van juf 
Karen hadden geluk, want beer Ber-
ros was net aan het zwemmen! Na 
een ontspannende picknick konden 
we genieten van het ‘Berros-verhaal’ 
en maakten we een tractorrit door 
het prachtige landschap van Oostvle-
teren. Daarna was het al snel tijd 
voor de terugrit met de bus…  
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 L1-2  
De Brielmeersen 

Samen onderweg… 

 
Geniet even mee van onze fijne wandeling naar de Brielmeersen… 

- Heerlijke frisse fruitsla eten die Linde thuis klaar maakte om haar verjaardag te vieren. 
- Met twee bolderwagens langs Zeveren Planke genieten van de mooie natuur. 
- Onderweg even pauzeren om kleine fruitbrochettes te eten voor de verjaardag van Vienna. 
- Zweten en zwoegen om de twee bolderwagens vol rugzakken, drank en snoeptaart veilig 
over de ‘bananenbrug’ te krijgen! 
- Aangekomen in de Brielmeersen genieten van een kleine receptie. 
- Zalig spelen in het zand en op de speeltuigen. 
- In de schaduw met zijn allen smullen van onze meegebrachte picknick. 
- De juiste weg zoeken en vinden in de doolhof, echt spannend! 
- Onze lievelingssnoepjes zoeken op de reuzensnoeptaart van Vienna, mmm… 
- Alle rugzakken in de bolderwagens en op stap naar de supermarkt! 
- In groepjes de boodschappen zoeken die op een lijstje staan. Hiermee maken we morgen 
sterren-hapjes omdat we heel graag ons schooltje vijf sterren willen bezorgen! 
- Op de Markt van Deinze laten we ons verleiden om een lekkere frisco te eten! 
- En dan, moe maar heel blij, met ons buikje vol terug naar school! 
- Uitgeteld maar o, zo fier languit rusten op de speelplaats… 

Een zalige afsluiting van het schooljaar met het eerste en het tweede leerjaar!!! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYj9DSlPDVAhXFL1AKHUjnDDkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flangsdeleie.be%2Fnl%2Frecreatie%2Fbuitenplezier%2Fprovinciaal-domein-de-brielmeersen%2F&psig=AFQjCNESjNsOdBw5f-W6f
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WAT VONDEN WE… 

L3 
Terugblikken 

 
HET LEUKSTE: 

- de verjaardagen vieren 
- ons ochtendloopje op de looppiste 
- galgjespel tegen de juf: de leerlingen wonnen altijd 
- het leren van cijferen en de spelletjes om onze tafels te oefenen 
- schoolreis naar Plopsaland 
- traktatie van de juf 
- onze 10 hoeken waarin we mochten werken als we tijd over hadden 

 
HET SPANNENDSTE 

- onze punten voor onze toetsen 
- de eerste dag in het derde leerjaar 
- ons optreden voor onze kerstmusical 
- spannend wat we elke dag gaan doen/leren bij juf Stefanie 

 
MINDER LEUK 

- het maken van toetsen 
- studeren 
- huiswerk maken 

 
WAT HEBBEN WE ALLEMAAL GELEERD? 

- hoofdrekenen tot 1000 
- alles van cijferen 
- klok tot op 1 minuut nauwkeurig 
- katten- en apenafspraak 
- leren samen spelen op de speelplaats 
- leren hoe we best met boosheid omgaan 

 
WAT VONDEN WE VAN HET DERDE LEERJAAR? 

- We hebben de liefste juf en hele goede vrienden. (Helena) 
- We zijn de beste klas. (Tybe) 
- De tafels vond ik het leukste. (Emiel) 
- Cijferen was superleuk maar soms wat moeilijk. (Ferre) 
- We hebben een zotte klas. (Tiemen) 
- Ik vind dit de leukste school en klas. (Luna) 
- Ik vond de toetsenweek heel spannend. (Danaë) 
- We hebben de leukste juffen. (Niel) 
- Ik vond het leuk om nieuwe vrienden te maken, maar de klok was wel moeilijk (Milo) 
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 L1-6  
Allemaal voetbalsterren 

Als afsluiter van ons jaarthema werden 
de kinderen uitgedaagd om te bewijzen 
dat onze school een 5-sterrenschool is. 
Er werd gevraagd naar een modeshow, 
een sterrendans, een sterrenlied en 
sterrenhapjes en –drankjes. De laatste 
uitdaging mochten de kinderen zelf be-
denken voor de leerkrachten. 
Een aantal keer kwam de vraag terug 
om een voetbaltoernooi te organiseren. 
Om de drukke laatste weken van het 
schooljaar toch wat op te fleuren, deden 
we dat dan ook. 
Iedereen die wou meedoen, schreef zich 
in en er werden ploegen gemaakt. Elke 
ploeg kreeg een land. 
Er was een toernooi voor de kinderen 
van het eerste tot en met het derde 
leerjaar en in een ander toernooi namen 
de kinderen van het vierde, vijfde en 
zesde leerjaar het tegen elkaar op. 
Het was prachtig om te zien hoe ieder-
een zijn uiterste best deed en hoe er 
binnen de ploegen bijna altijd begripvol 
omgegaan werd met elkaar. Proficiat 
voor jullie sportiviteit! 
In elke wedstrijd is er een winnaar en in 
dit geval waren er zelfs twee. 
 
Het toernooi van de onderbouw (1ste, 
2de en 3de leerjaar) werd gewonnen door 
Portugal. Zij wonnen de finale van Ne-
derland. Deze kinderen waren toch te-
vreden met hun finaleplaats en daar 
mogen ze terecht heel trots op zijn! 

 
Bij de bovenbouw (4de, 5de en 6de leer-
jaar) won Italië de finale van Polen. Pro-
ficiat  

<meta http-equiv="refresh" con-

<meta http-

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-8Ko0InWAhWBJ1AKHY2pDdoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.minipret.nl%2FVoetbal-spelletjes.html&psig=AFQjCNHyVwdrZHtuqgmwtb_BsTLh3ZO9AA&ust=1504549091902223
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-8Ko0InWAhWBJ1AKHY2pDdoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.minipret.nl%2FVoetbal-spelletjes.html&psig=AFQjCNHyVwdrZHtuqgmwtb_BsTLh3ZO9AA&ust=1504549091902223
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-8Ko0InWAhWBJ1AKHY2pDdoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.minipret.nl%2FVoetbal-spelletjes.html&psig=AFQjCNHyVwdrZHtuqgmwtb_BsTLh3ZO9AA&ust=1504549091902223
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-8Ko0InWAhWBJ1AKHY2pDdoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.minipret.nl%2FVoetbal-spelletjes.html&psig=AFQjCNHyVwdrZHtuqgmwtb_BsTLh3ZO9AA&ust=1504549091902223
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-8Ko0InWAhWBJ1AKHY2pDdoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.minipret.nl%2FVoetbal-spelletjes.html&psig=AFQjCNHyVwdrZHtuqgmwtb_BsTLh3ZO9AA&ust=1504549091902223
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L5 
Een zoektocht door Brugge 

 

 

Op de laatste donderdag van een fantastisch schooljaar gingen we met de derde graad op 
schoolreis.  
Met de vele treinen die we moesten nemen, besloot het alvast een avontuur te worden. 
De kinderen zagen het allemaal heel goed zitten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We kwamen aan in Blankenberge om ‘Sealife’ te bezoeken, maar waren nog wat te vroeg… 
Natuurlijk konden wij het niet laten, het strand en de zee te gaan bewonderen. 
 

 

 
 
 
 
Terwijl het zesde leerjaar genoot van een workshop die zij wonnen met de finale ‘whizzkids’, 
gingen wij op speurtocht door Brugge! 

 

Naast het speuren, namen we ook tijd om het schilderijachtige Brugge te bewonderen. Het 
was een fantastische dag! 
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 L5-6 
Bruxelles, c’est formidable! 

Op donderdag 4 mei gingen het vijfde en zesde leerjaar naar Brussel. We gingen er met de 
trein naartoe, dat was een leuke rit. We kregen een boekje waar we verschillende oefenin-
getjes en denkspelletjes in konden maken.  
 
In de voormiddag gingen we naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschap-
pen! Daar zagen we zeer interessante dingen, zoals de fossielen van zeer grote dinosauri-
ërs! We zagen  een aantal Iguanodons die in het jaar 1878 teruggevonden zijn in Bernis-
sart. Ook andere dino’s zoals de Diplodocus en de Tyrannosaurus Rex, te veel om op te 
noemen zelfs! Na de rondleiding hebben we een fossielafgietsel gemaakt. Sommigen had-
den de afdruk van de tand van een T-rex of de afdruk van een ammoniet…   
 
We aten onze picknick op in één van de eetzalen van het museum. Daarna gingen we op 
fotozoektocht door Brussel en maakten we een mooie stadswandeling. Eerst passeerden we 
het Koninklijk Paleis. Daar stonden twee bewakers om het mooie gebouw (en natuurlijk ook 
de koning) te beschermen!  
De leerlingen mochten zelf de gidsen zijn, dat was zeer leuk om te doen. Nadat we vol be-
wondering naar het Koninklijk Paleis hadden gekeken, stapten we verder naar het Konings-
plein. Daar stond het standbeeld van Godfried Van Bouillon. We zagen het MIM (het mu-
ziekinstrumentenmuseum). We stonden op de Kunstberg met een uitzicht op prachtige 
bloemen. En ook het uurwerk van de Kunstberg hebben we gezien.  
We zagen ook een aantal stripmuren. En natuurlijk bewonderden we ook Manneken Pis! Ve-
len van de klas schrokken, want eigenlijk is het een zeer klein beeldje. Er stond zeer veel 
volk rond! En de hele klas zal een jaar geluk hebben in de liefde, want bijna iedereen heeft 
over het standbeeld van Everaard t’Serclaes gewreven! En zeker de papa’s moeten eens 
langs komen bij het Brouwershuis op de Grote Markt. (Niet schrikken: zo groot is de ‘Grote’ 
Markt niet!) En het Broodhuis was ook zeer mooi. Er tegenover stond het prachtige stad-
huis van Brussel.  
 
We namen ook een kijkje in de Sint-Hubertus-galerijen. Daar hebben ze  zéér dure dingen, 
zoals een horloge van meer dan 20 000 euro!! We wandelden in Rue de Bouchers, daar zijn 
heel veel restaurantjes. En als afsluiter zagen we het vriendinnetje van Manneken Pis… 
Jeanneke Pis, iets minder bekend maar zeker de moeite waard.  
Ik vond zeer veel leuk aan deze leerrijke leeruitstap. Maar als ik toch één iets zou moeten 
kiezen, dan was het om de fossielen van de dino’s te bekijken, toch gek als je weet dat 
waar wij nu stappen, ooit zulke reuzen hebben geleefd…  
 
Mijn besluit: zeer leuk, leerrijk en vooral… voor herhaling vatbaar! 

 

Kiara Van Poucke 
zesde leerjaar 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi31pfN2YPWAhUEKlAKHX3YB1wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.groetenuitrijnmond.nl%2Fcard%2F13538%2Fsearch%2Fshirtfrom%2B-%2Bi%2Blove%2Bbrussels&psig=AFQjCNH4zQqhXt2zrC__M
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Mijmeringen in de les poëzie   
van de 5de- en 6de-klassers 

  
mijn tranen zijn van mij alleen 
toch zal straks iedereen zijn eigen weg gaan 
maar niet helemaal 
ach, ik zit er niet mee 
wat is er beter dan samen 
want we waren beste vrienden 
dus dank je wel voor al je steun 
je warmte en je trouw 
dat jij voor mij de vriend wil zijn 
die ik wil zijn 
voor jou 
  

zijn wie je bent 
niemand is in alles goed 
en dat blijkt zo te zijn 
ik ben mezelf 
ik ben ik 
ik hou van me zoals ik ben 
in een wereld die nog niet bestaat 
en die je denken dansen laat 
  

ik heb vanmorgen  
toch zo’n rare koe gezien 
hij hing vol met hondenstront 
zijn ogen op zijn kont 
het beeld zit in mijn hoofd 
en ik krijg het er niet meer uit 
de wind tilt mij op 
en voert mij mee 
ik land  
in dromenland 
  



 

2016-2017 derde trimester/ 13 



 

14/ 2016-2017  derde trimester 



 

2016-2017 derde trimester/ 15 

BERT VAN POUCKE 
vastgoedmakelaar 

 
 
Een huis kopen of  
verkopen is waarschijnlijk 
de grootste transactie die 
de meeste mensen in hun 
leven doen. 
 
Zorg dat u goed  
voorbereid bent! 
 
Waar moet u allemaal aan 
denken: keuringen,  
stedenbouwkundige  
opzoekingen, kadastrale 
gegevens verzamelen,  
een juiste prijs bepalen,  
de juiste belastingen  
incalculeren, genoeg  
reclame maken,… de lijst 
is lang. 
 
Kom ne keer klappen, 
ne keer klappen kost niets. 
 
 
   Tel : 0486/67.86.01 

Bert Van Poucke  
Kouterstraat 5 

9800 Deinze 
BIV 510.484 

vastgoedfluisteraar@telenet.be 
www.vastgoed-schepens.be 
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Het schooljaar werd op een passende wijze afgesloten met een schoolreis naar “Plopsaland”.  
 

Enkele reacties van de kinderen: 
 

“Super, megacool, heel leuke dag beleefd, toffe attracties, de waterattracties wa-
ren een aangename verfrissing, …” 

 

De foto’s spreken boekdelen … 

L1-6 
PLOPSALAND 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4o9rn4Y7WAhXSEVAKHTp7AwcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fstudio100.com%2F&psig=AFQjCNHoSFqSSqniA25nqFFommuaY84ieQ&ust=1504725521786115
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages-4.schellywood.be%2Fthumbnail%2Fsquare-256%2F446%2Frox.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fstudio100.com%2Fbe%2Fnl%2Fkleur&docid=-GXCgbdLsXU92M&tbnid=IzrfidWH2ErwfM%3A&vet=10ahUKEwifieXC4Y7WAhULLVAKHRUJBqEQ
https://www.pinterest.com/wanned/studio-100/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif2smJ4o7WAhVJZ1AKHU2HDlQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fannelies0000%2Fthemafeestje-bumba%2F&psig=AFQjCNHoSFqSSqniA25nqFFommuaY84ieQ&ust=15047255217
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Op zaterdag 3 juni ging het kidsfestival door in de tuin 
van onze school.  

Elk kind was er een STER!  
De kinderen lieten hun talenten de vrije loop met:  
zotte kapsels, hamertje tik, funbaan, discotime,  

kleurrijke t-shirts, sterrenmedaille, trommel-er-op-los,  
zandpret,.. 
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Laatste schooldag  

= 6 sterren school 
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Een grote dankuwel aan onze sponsors. 
 

Het jaarlijkse eetfestijn op pinkstermaandag is weer een wervelend succes geworden. … 
mensen schoven aan voor beenhesp, zalm of ander lekkers. En aan de cocktailbar is weer 
menig glas geleegd. Ook de lotjes traditionele tombola gingen vlotjes van de hand.  

We bedanken de plaatselijke handelaars en middenstanders van Deinze (en omstreken) voor 
hun bijdrage. 

Hoofdsponsors: Delhaize 
Bakkerij Delice 
Banden Debels 

Belfius 
Biover 

Carrefour – Markt Deinze 
Colora 
Colruyt 

De Speelvogel 
De Witte Provijn 

Deli@Go 
Dreamland 
DV Foods 
Elcoweb 

Etixx 
Fanshop Essevee 

Fruit & Groenten Franky De Meyer 
Gimall Plants 
Grusenmeier 

Heyerick 
ID nails 

Kaashandel De Knok 
Letters & Co 

Natuurvoedingswinkel De Goudsbloem 
Neckerman 
New Jewel 

Noki  
Nutri-center Zwijnaarde 

Omega Pharma  
Optiek Thijs 
Ruwomat 
Signatuur 

Slagerij Stijn en Line 
Supra Bazar 

Snickers 
Weba 

Wendy’s Partyshop 
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi16aDn5o7WAhVIK1AKHWg0CfsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fnl.dreamstime.com%2Fphotos-images%2Fdank-u-bord.html&psig=AFQjCNENmQPrwJc01hMj-wAJ4QMRQGuNUQ&ust=150472691928458
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Wedstrijd: 
Zoek de muis 

 
Naam: ……………………………………………………………………………………. 

 
Klas: ……………………………………………………………………………………… 

 
                   De muis staat op bladzijde: ……………….. 
 

Strookje indienen bij Juf Stefanie voor 15 september 2017! 

zoek zoek zoek zoek zoek zoek zoek zoek zoek zoek  
 

In deze schoolkrant zit één (1) muis verborgen. 

 

 

 

 

Blader aandachtig door ons krantje en je zal hem zeker vinden! 

Natuurlijk tellen de muizen op deze bladzijde NIET mee! 

 

Noteer je naam, klas en de bladzijde op het antwoordstrookje en  

geef het voor 15 september af aan juf Stefanie!  

Succes! 
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SPONSOR 
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Cafe Sportwereld 
 

Aalterstesteenweg 130 
Zeveren 

Vangeersom Rita 
 

UIT SYMPATHIE 
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