
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

De Groene Beverkrant 

Editie: 2 

Datum: 18 december 2020 

 

 

Dag Bevertjes, 

Wisten jullie dat er achter onze school een 

gigantisch stuk grond ligt dat nu niet gebruikt 

wordt? Het is meer dan 2000m² groot! Onze 

speelplaats is nu ongeveer 500m². Het is niet zo 

moeilijk om te bereken hoeveel keer dit kleiner 

is… Bekijk het samen eens op Google Maps. 

Stel je eens voor dat je hier tijdens de speeltijd 

kan spelen! Of turnen! Spijtig genoeg is niet 

iedereen ervan overtuigd dat deze plek 

speelruimte moet worden voor kinderen. 

Sommige mensen willen hier liever een 

parking voor auto’s. We zullen dus goed 

moeten samenwerken om iedereen ervan te 

overtuigen dat meer groen in de buurt 

belangrijk is zodat kinderen veilig buiten 

kunnen spelen!  

Er ligt ook nog werk op de plank. Hoe gaan we 

het stuk grond noemen? Vandaag is het nog echt 

braakliggend, hoe willen we het inrichten? Hoe 

gaan we een toegang maken? Op deze laatste 

vraag hebben onze kleuters al verrassende 

antwoorden gevonden, vraag maar aan Juf Odile. 

De klas die mij – samen met de juf of meester – 

een mooie uitnodiging bezorgt mag samen met 

mij eens op de brandtrap naar het stuk grond 

gaan kijken. 

 

Ziezo, een heel krantenartikel zonder één keer 

dat lelijke virus te vernoemen, dat vind ik een 

hele prestatie! 

Lieve lezer, ik wens jou en je gezin een fijne 

vakantie en een gezond 2021 toe. 

Jullie fiere directeur 

Schoolstraat  

Door de afhaaldrukte aan de 

schoolpoort mogen we om 

15.30u de straat een kwartier 

afsluiten als “schoolstraat”. 

De buren kregen reeds een 

brief in de bus. 

Bedankt aan alle ouders die 

reeds geholpen hebben bij het 

zetten van deze hekken.  

Dankzij deze hulp kan alles 

goed verlopen. Bedankt!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Lekker smullen in L2B 

Wij maakten monsterboterhammen  

rond Halloween.  

      

Dit zijn onze basketteams  

van dit schooljaar!  

 

We wensen hen veel succes!  

Twee topteams! 

 

Warmste maand 

Dit jaar hielden we op 

onze school een 

warmste maand. Heel 

december deden we 

lieve daden. We 

speelden samen en 

verkochten wafels voor 

het goede doel! 

 

Het vijfde leerjaar 

knutselde kaarten voor 

het zorgcentrum. Deze 

gingen ze persoonlijk 

afgeven. De mensen 

waren heel erg blij. 

 

We zamelden geld in 

voor Diensterweg. 

Deze VZW helpt ieder 

jaar vele gezinnen die 

het financieel wat 

moeilijker hebben. Het 

is fijn om zo eindelijk 

eens iets terug te 

kunnen doen.  

Bedankt om deze 

VZW mee te steunen! 

 

 

 



  

Een vraag uit 1C:  

Waarom moet je eigenlijk 

je handen wassen? 

Je maakt makkelijker andere 

mensen ziek. 

Stel je voor dat je het 

coronavirus hebt. Het virus zit in 

je longen. Als je je hand voor je 

mond houdt als je niest of hoest, 

komt het virus op je handen. Je 

ziet het virus niet, maar het zit er 

echt. 

Stel je nu voor dat je een van je 

vrienden een hand geeft, dan zit 

het virus nu op zijn hand. Dat is 

nog steeds niet erg, want zoals 

gezegd kan het virus niet door 

de huid heen.  

Het virus dringt binnen via je 

ogen en je mond… Wanneer je 

dus met je coronahanden aan je 

gezicht gaat zitten, kan het virus 

wél naar binnen. 

Het virus kan  

binnendringen via je mond  

en je ogen. En daar zit je  

nog weleens aan met je  

handen.  

Er is maar een manier om 

ervoor te zorgen dat je  

dat veilig kunt doen.  

Door je handen te wassen! 

DE SINTFILM 

Wij, L6A en L6B, hebben een 

Sintfilm gemaakt voor het eerste 

leerjaar en de kleuterschool. 

 

Het was heel leuk! 

 

We hebben het met  

stop-motion gemaakt. 

 

Het was eigenlijk een 

verrassing, omdat de Sint niet 

naar onze school kon komen! 

Amira (L6A) 

 

 



Uit L4B:  

Wist je dat je 

apen nooit in de 

ogen mag kijken? 

Daar worden ze 

boos van… 

 

Sinterklaas in L1 

De kinderen van 

L1A hebben 

samen met juf 

Scooter een boek 

gemaakt voor de 

Sint. 

Ik denk dat hij het 

een mooi cadeau 

vond.  

Je moet maar eens 

kijken wat wij 

allemaal gekregen 

hebben! 

 

FILM in L5 

Ieder jaar organiseert het vijfde leerjaar 

een toneel voor alle ouders en andere 

klassen op de school. Jammer genoeg zal 

dit niet kunnen doorgaan… maar geen 

paniek. We maken een film in plaats van 

een toneel. Deze film zal naar de 

klasleerkrachten worden doorgestuurd. Zo 

kan iedereen toch zien wat we geoefend 

hebben. De ouders zullen de film op 

Classdojo kunnen terugvinden. 

   

Kan jij raden waarover onze film gaat? 

Het was zo leuk! Iedereen vond het 

megamooi! BEDANKT! 

4B naar de Zoo. 

Wat hebben we meegemaakt? 

Duiven Apocalyps. Pinguïn duwde andere 

pinguïn in het water. Gorilla had een baby 

aap op haar rug. Een neushoorn werd in de 

Zoo 40 jaar. Er was een olifantengevecht. Er 

was ook een berenvallei zonder beren. Aap 

keek boos naar jongen. Aap plaste bijna tegen 

het raam. Apen hebben gevochten 

geschreven door 4B 
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  Toiletten 

De toiletten worden 

verschrikkelijk vuil 

achtergelaten.  

We vinden doekjes  

tegen de muur, plafond, op de 

grond en in de lavabo’s. De 

spiegel hangt vol spetten en 

handafdrukken. De toiletten 

worden niet doorgespoeld. Er 

wordt op de grond en tegen 

muren geplast. Er hangen zelfs 

uitwerpselen tegen de muur.  

DIT KAN NIET 

We moeten samen zorgen voor 

propere toiletten. We kunnen 

samen denken aan de volgende 

en de toiletten net achterlaten 

voor de volgende. DIT IS OOK 

ZORGEN VOOR ELKAAR. 

Probeer dit te verbeteren en 

elkaar te helpen. 

Wat deden we in L1A? 

• Voorleesontbijt 

• Zelf een boek geschreven voor de Sint 

• Dobbelsteentocht in de buurt 

• De Sint is gekomen 

 

 

Een weetje over de Kerstman 

Wist je dat de Kerstman 9 

rendieren heeft en dat deze 

Dasher, Dancer, Prancer, 

Vixen, Comet, Cupid, Donder, 

Blitzen en Rudolph heten? 

weetje uit L5 

 



 

 

  

Samen lezen is fijn! 

 L2B 

 

   

 

Voorleesontbijt in L1B 

Op maandag 23/11 hielden we in L1 

ons wereldberoemde voorleesontbijt.  

Door corona was het spijtig genoeg dit 

jaar zonder de ouders. 

Maar zoals je ziet hebben de kinderen 

er goed van genoten! 

 

   

 

 

 

 



  

 

Een idee uit 1C::  

 

SAMEN TEGEN CORONA 

ZEEP MAKEN MET EEN ZEEPBASIS 

Je kunt ook zeep maken met behulp van een zeepbasis. Het proces met 

natriumhydroxide is dan al gebeurd. Als je googelt op ‘zeepbasis’ vind 

je verschillende websites waar je terecht kunt voor een goede 

zeepbasis. Wat heb je nodig? 

• Een zeepbasis 

• 150 gram olijfolie 

• 200 gram kokosolie 

• Eventueel: etherische olie of parfumolie 

• Eventueel: kleurstof 

• Eventueel: koffie of suiker (voor een scrubeffect)  

 

Zo ga je te werk: 

1. Snijd de zeepbasis in kleine stukjes of rasp het. 

2. Gooi het in een pannetje en verwarm het op een laag vuur. Zorg 

ervoor dat het niet kookt. Je kunt het ook au bain-marie verwarmen. 

3. Voeg de olijfolie en kokosolie toe en laat het geheel warm worden. 

4. Je kunt naar keuze nog een klein beetje etherische olie of een 

kleurstof toevoegen. Gemalen koffie en suiker geven een scrubeffect. 

5. Giet het geheel in een mal en laat het 4-6 uur afkoelen en hard 

worden 

6. Is de zeep hard genoeg? Dan ben je klaar! 

 

Je kunt gemakkelijk zelf variëren met verschillende soorten oliën en 

vetten. Als extra kun je ook nog denken aan bijvoorbeeld 

rozenblaadjes. Het ruikt heerlijk én het ziet er nog leuk uit ook! 



 


