
 
- 1 - 

Basisschool Leieparel 

 

Kaaistraat 9-11, 9800 Deinze 

Tel.: (09) 381 55 50 

Fax: (09) 386 46 25 

E-mail: info@leieparel.be 

Website: www.leieparel.be 

 

KAAIKRANT 

April 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VZW SCHOLEN REGIO DEINZE            WWW.LEIEPAREL.BE 



 
- 2 - 

 

Voorwoord april 2018 
 
 

Alles komt opnieuw tot leven ... 
 

De lammetjes huppelen al enige tijd in de weide.  

Er wordt een “paddenoverzet” georganiseerd om padden, die na hun winterslaap 

vlug het water opzoeken om er “eitjes” in de leggen, veilig over druk bereden 

wegen te loodsen.  

Je hoort ’s morgens vroeg de merels fluiten. Duiven en andere vogels zijn druk 

bezig hun nest te maken en straks zwemmen al de eerste eendenkuikens in de 

vijver. 

Ook de boomknoppen springen open en de lentebloemen staan volop in bloei. Het 

gras kleurt al mooi groen en velen beginnen al in de moestuin te werken.  

Alles komt opnieuw tot leven. 

Tijdens deze paastijd staat ook de verrijzenis van Jezus centraal en spreekt 

men volmondig over “opnieuw tot leven komen”. 

De paasvakantie biedt dan ook een unieke kans om veel buiten te zijn, buiten te 

wandelen, buiten te spelen en zo de nodige energie op te doen om de rest van het 

schooljaar samen in de beste omstandigheden af te werken.  

Geniet er allen van !!! 

 

 

FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 
 

 

Mevr. Lucienne Van Hoe, schoonmama van juf Ginette. 

(2K) 

 

Dhr. Albert Leyseele, overgrootvader van Arthur (1K) 

en Louise (3KB) De Weweire. 

 

Grootvader van Özlem Gök (L4A) 
 

 

 

Onze oprechte deelneming ! 
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Planning april 2018 
 

DATUM WIE ACTIVITEIT 
1  PASEN Paasvakantie 

  Paasmaandag  

15   

16 Ann 
L5-L6 

Instapdag nieuwe peuters 
Zwemmen 

17 L3-L4 
L6A 
L2A 
L5-L6 

Fietsbehendigheidsparcours  
Kranten lezen in WZC Karel Picqué 10:00 
Bingo in WZC Karel Piqué – 14u15 in WZC 
Typ 10 – van 12-13u 

18 L5-L6 
ZILL 

Typ 10 – van 11u15-12u15 
Ontbijt eerst leerjaar  

19  
L5A 
 
L3 
L5-L6 

Secretaressedag 
Samenwerking STI – luisteren naar natuurwetenschappelijke 
problemen – 10u45 tot 11u30 
Sportsterrendag (sport je droom ) – Gent Blaarmeersen 
Typ 10 – van 12-13u 

20 L4 
 

Typ 10  
Parelnamiddag (13u30-15u) 

21   

22   

23 L6A 
L2, L3,L4 

Fietscontrole en voorbereiding fietsexamen – NM 
Zwemmen 

24 L6B 
L6B 
L1 
L5-L6 

Kranten lezen in WZC Karel Picqué 10:00 
Fietscontrole en voorbereiding fietsexamen – NM 
Zwemmen  
Typ 10 – van 12-13u 
Schooloverstijgende PV – ZILL Geen stille studie 

25   

26 L5-L6 Typ 10 – van 12-13u 

27 K.O. 
L4  

Sportdag  halve dag in de VM 
Typ 10 
Attituderapport 

28   

29   

30  Facultatieve vrije dag 

 

Noteer zeker ook 
 

Zaterdag 5 mei 2018: Rommelmarkt 

Zondag 24 juni 2018:  Fietstocht 

 

Wij hopen dat de zon deze twee dagen vrijhoudt voor  

 ons. Houden jullie die dan ook vrij ? 

 

 
Vrijdag 8 juni 2018: Quiz 
 

Inschrijven kan reeds via marino.desmedt@telenet.be 

           0497/26 37 62 

mailto:marino.desmedt@telenet.be
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De paashaas op bezoek 
 

Alle kleuterklassen en de leerlingen van L1 en L2 brachten een bezoek aan onze 

binnentuin. Daar werd de paashaas door de kinderen heel vlug gespot. 

Super spannend !!! 

Daar bovenop bracht de paashaas voor iedereen lekkere paaseitjes mee. 

Bedankt paashaas !!! Tot volgend jaar ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lentekriebels in 3KB 
 

De kleuters van 3KB voelen de lente kriebelen en zijn volop aan de slag gegaan in 

de moestuin. Samen beslisten ze om er een limonade/thee moestuin van te 

maken. Momenteel is alles voorgezaaid in de klas. Hopelijk is het na de vakantie 

perfect weer om de plantjes buiten te planten. En dan kunnen we genieten in de 

zon van een lekkere zelfgemaakte limonade en thee in onze tuin. 
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Uitstap kinderboerderij 1P en 1K 
 

Op dinsdag 27 maart trokken we met de peuter en eerste kleuterklas naar de 

kinderboerderij ‘Hof Ter Motte’.  We werden voor één dag zelf boer of boerin 

en mochten de boerin helpen.  

Op de boerderij maakten we kennis met heel veel dieren: een ezel, een schaap, 

geiten, een hangbuikvarken, poezen, konijnen, cavia’s, ... en wel 33.000 kippen. 

Samen met de boerin maakten de kinderen het middageten klaar: verse frietjes 

snijden, eieren breken, wortels raspen … . 

Daarna gingen we naar de stal en de weide waar we alle verschillende dieren het 

groentenafval mochten geven. 

We proefden van de melk, peer, appel en vers gebakken cake. 

We mochten ook helpen om de dieren eten te geven, de dieren aaien, vastnemen, 

eieren rapen, het lammetje melk geven met de fles, … . 

Het was een onvergetelijke dag op de boerderij !!! 
 

Verkeerspark L5 
 

Op woensdagvoormiddag 7 maart namen we met  

het vijfde leerjaar deel aan het verkeerspark. 

We toetsten de theorie uit de verkeerslessen  

in de klas aan onze fietsrijvaardigheid in een  

veilige, overdekte omgeving. 

Veel boetes moest de agent alvast niet uitschrijven,  

wij zijn allemaal kraks als het aankomt op het  

respecteren van de wegcodes in het verkeer !!! 
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Wij hebben een dino gezien … 3K 
 

We gingen  terug naar de tijd van de dinosaurussen, het leven 250 miljoen jaren 

geleden. Er waren tweevoeters en viervoeters. Sommigen hadden een staart van 

7 meter lang en anderen waren niet groter dan een kip.  

We gingen op zoek om van alles te weten te komen : 

In de bibliotheek of bij ons thuis; aan de hand van een leuk boek of een 

gezelschapsspel (dinoland), een DVD, mooie tekeningen …, kregen we zicht op het 

leven van deze grote reptielen. 

Er werd zelfs een babydino geboren in onze klas: een meisje, niet groter dan 

onze vuist, haar naam is scherptandje. 
 

Ze hebben een enorme indruk op ons nagelaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koffiestop L1 
 

Op woensdag 21 maart organiseerden de leerlingen van het eerste leerjaar een 

koffiestop op de wekelijkse markt. Iedere voorbijganger kon genieten van een 

lekker kopje koffie met een zelfgebakken koekje.  

Ook de leerlingen van het tweede leerjaar brachten ons een bezoekje. Koffie 

was niet echt aan hen besteed, maar de koekjes smaakten des te meer.  

De vrijwillige bijdrage gaat integraal naar Allan en Conrad over wie de kinderen 

in de klas heel veel leerden tijdens de vasten.  

Hartelijk dank aan alle voorbijgangers voor hun gulle bijdrage ! De koffiestop 

bracht 370 euro op.  

Schitterend gedaan jongens en meisjes !!! 
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Tussen-vier-vurentornooi L3 en L4 
 

Zoals bij een kleine volksverhuizing verplaatsten 34 Leieparels zich op deze 

ijskoude namiddag in een behoorlijk lange rij richting Sint-Hendrik. Het werd 

een zeer actieve namiddag vol enthousiasme en sportieve strijdvaardigheid. 

De dosis energie was onuitputtelijk en op het einde van de activiteit nog altijd 

niet opgebruikt … . 

Ook Jefke werd de hele namiddag weer onophoudelijk verwend en ging via een 

strikt afgesproken doorschuifsysteem van hand tot hand. 

Onze Leieparels zetten terug een schitterend eindresultaat neer :  

 

Einduitslag : 

1.  Leieparel 4A 

2. Leieparel 4B 

3. Mozaïek 4 

4. Leieparel 3 

5. Mozaïek 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dichten in L3 
 

Naar aanleiding van gedichtenweek, leerden we wat beter kijken naar gedichten. 

We luisterden, bespraken de inhoud en we gaven ook weer wat we mooi of niet 

mooi vonden. Daarna mochten we in groepjes een gedicht maken. 

We merkten al snel dat dit niet zo eenvoudig was, maar we deden ons best !!! 

 

Loes de poes van tante Moes 

Loes de poes woont bij tante Moes 

En is zo bruin als chocomousse. 

Ze is gevlekt als een koe, 

Ze is zo mooi als een kangoeroe ! 

Ze eet brokjes met klopjes 

En vertelt altijd mopjes. 

Door: Gielle, Heidelinde, Oona en Geir 
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Nieuws van de OUDERRAAD 
 

Maken we er een rommeltje van? …  

 

Helemaal niet ! De ouderraad maakt er een heuse 

kinderrommelmarkt van !!! 

Beeld jullie even in: een zonnige zaterdag, gezellige  

 drukte, lachende kindergezichtjes vanuit hun  

 standplaats en op de koop toe overal ‘batjes’ te doen…  

Daar wil jij natuurlijk deel van uitmaken !  

 

Welnu, grijp je kans en vul je strookje in ! Want op zaterdag 5 mei is het zover ! 

Dan verandert de speelplaats van basisschool Leieparel in een ware 

kinderrommelmarkt waar kinderen (met hun mama, papa, opa, oma…) hun eigen 

kraampje kunnen hebben en allerlei spullen kunnen verkopen !  

Heb je dus heel wat kleertjes, speelgoed of andere  

baby- en kinderspulletjes en wil je deze spulletjes  

graag aan een klein prijsje kwijt?  

Aarzel niet en reserveer je standplaats !!! Voor 5 euro  

krijg je een standplaats van 3 m op 3 m.  

Je kan verkopen van 8 uur tot 18 uur maar je mag  

evengoed om 10 uur of in de namiddag starten.  

Je spulletjes kunnen op vrijdag na school bewaard  

worden in de turnzaal of je kan ze op 5 mei zelf mee- 

brengen. Je neemt je centjes en de overgebleven  

spulletjes terug mee of je bewaart je spulletjes opnieuw  

in de turnzaal tot maandag. 
 

Heb je van al dat verkopen een hongertje gekregen? Geen probleem ! Ook dit 

jaar voorziet de ouderraad een gezellig terrasje waar je terecht kan voor een 

vers gebakken pannenkoek. 

Ook de dorstigen zullen gelaafd worden. Van koffie, over een lekkere limonade 

tot een fris biertje. Voor elk wat wils ! 
 

En alsof dat nog niet genoeg is, doet de school  

 er nog een schepje bovenop ! Ze voorziet heel  

 wat animatie om van de kinderrommelmarkt een  

 supergezellige boel te maken. Zo kunnen alle  

 kinderen zich gratis laten schminken en kunnen  

 alle picasso’s zich uitleven met stoepkrijt op de  

 sportterreinen. Ook ballonnen en springkastelen  

 zullen niet veraf zijn !  

Zegt het verkopen je echter niets? Kom dan zeker eens langs om de sfeer op de 

snuiven, te genieten van een babbeltje onder de leieparelouders. Snuister eens 

rond tussen de kraampjes … En wie weet vind je de koop van je leven ! 


