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Voorwoord mei 2018 
 
 

Mei maakt blij ! 
 

De lente deed haar intrede met schitterend “zomerweer”.  

De meimaand  probeert op haar beurt haar steentje bij te dragen als 

“bloeimaand”. Mooie bloemtapijten en bloeiende heesters fleuren de omgeving op. 

Er zijn, niet toevallig, ook heel veel feesten in mei: Eerste en Plechtige 

Communie/H. Vormsel, Hemelvaartdag, Pinksteren, moederdag … 

Daarnaast worden er op onze school in mei tal van activiteiten georganiseerd: 

Kinderrommelmarkt op de Batjesmarkt (5 mei), kasteelklas, zeeklas … 

Hopelijk kan iedereen zo veel mogelijk ten volle genieten van de natuur en van 

fijne momenten van gezellig samenzijn met gezin, vrienden, familie … en  

“maakt mei iedereen blij” ! 

 

 

FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 
 

 

Mevr. Maria Vandenbroucke, overgrootmoeder van 

Lander (L5A), Gielle (L3A) en Jente (L1B) Pauwels.  

 

Mevr. Ivonne Vandeputte, grootmoeder van Romi Claeys 

(L1A) 
 

 

 

Onze oprechte deelneming ! 

 

 

Geboorten  
 

Ilona, zusje van Matthijs (1P) en Loïc Gykiere. 

 

Lou De Groote, kleinzoontje van  

juf Cathérine, oud-leerkracht. 

 

 

Van harte gefeliciteerd ! 
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Planning mei 2018 
 
 

DATUM WIE ACTIVITEIT 

1  Dag van de Arbeid 

2 L5-L6 Typ 10  

3 L6-L3 Musical Hairspray ST – 13u30 

4 L.O. Sportdag Palaestra  

5  Batjesmarkt 

6   

7 L4 
L2-L3 

Kasteelklas 
Zwemmen 

8 L5B 
L5A 
L3A 
L1 
L2 
L5-L6 

Bedrijfsbezoek Icomet – 9u30 tot 11u40 
Kranten lezen in WZC Karel Picqué 10:00 
Bingo in WZC Karel Piqué -  14u15 in WZC 
Zwemmen 
samenwerking StI – koken samen met de leerlingen – 9u15 tot 11u15 
Typ 10  

9   

10  Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart 

11   

12   

13  Moederdag 

14 L5 
L6  

Zeeklas 
Zwemmen 

15 L6A 
L1 

Kranten lezen in WZC Karel Picqué 10:00 
Repetitie eerste communie – 13u15 

16 PK Klasfoto peuterklas  

17 PK Project handjeswassen – voormiddag 

18 L2-L3-L4-L6 
L4 
L1  

Doe- aan- sportbeurs (Palaestra) VM 
Typ 10  
“ Sterren aan het kampvuur”  
Samenwerking  St. Theresia  - 9u30 – 11u (Brieljant)  

19   

20  Pinksteren 

21  Pinkstermaandag 

22 L5B 
L1 
L1 
L6 

Kranten lezen in WZC Karel Picqué 10:00 
Zwemmen  
Repetitie eerste communie – 13u15 
Leeruitstap Brussel : Mini-Europa / Planetarium 

23 L5-L6 Typ 10 

24  
L5-L6 
L1-L2 

Personeelsvergadering – geen stille studie 
Typ 10  

Toneelvoorstelling  "stop 'n go"  - 13u30 

25 L4 
L1 

Typ 10  
Repetitie eerste communie – 9u15 

26  Infomoment instappers  september – november volgend schooljaar 

27  Eerste communie 9:00 

28 L5-L6 Zwemmen 

29 L6B 
L4 
L1 

Kranten lezen in WZC Karel Picqué 10:00 
Robinsondag  - Aalst – stadspark – volledige dag 
WZC- 1ste leerjaar communiezingen  - 14u  ( 2 klassen in 3 groepen ) 

30 L5+6 SVS– minivoetbal   VTI 

31  Attituderapport en puntenrapport 
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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 

 

 

Kok voor een week ! L3B 
 

Voor de vakantie mochten de kinderen van 3B  

kokerellen.  Ze bekeken enkele kooktechnieken 

en leerden ook meer over hygiëne en veiligheid  

in de keuken, want dat is heel belangrijk ! 

Ook een tafel kunnen ze nu mooi aankleden en  

juist dekken. 

Om het thema mooi af te sluiten, maakten ze een  

heus menu ! Hierbij kregen ze hulp van enkele  

kinderen van het zesde leerjaar. 

 

 

 

Sportsterrendag in Gent  L3 
 

In en rond de topsporthal te Gent waren er tal van activiteiten voorzien: muurklimmen, 

behendigheidsparcours, reuzenspringkastelen, boogschieten, dans- en 

percussieworkshops, … 

We beleefden een super actieve dag ! 

 

 

 

 

 

 

mailto:marino.desmedt@telenet.be
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Pyjamazwemmen is TOP !!! L4 
 

Afgelopen maandag trokken enkele klassen met pyjama naar het zwembad. Het 

werd een super avontuur in het water met die natte kleding !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lentewandeling – Brielmeersen L1-L2 
 

Op dinsdag 17 april stonden we om kwart over 1 al te popelen om te vertrekken naar de 

Brielmeersen. We hadden geluk met deze timing daar de zon ook van de partij was.  

Tijdens de lentewandeling konden we genieten van de fraaie lentekleuren. Het was het 

juiste moment om de pracht van de natuur met al onze zintuigen te ontdekken.  

We zagen de knoppen en de bloesems, de jonge dieren en de nesten van vogels, …  

Voldaan en ietsje vermoeid keerden we om 10 over 3 terug naar school.  

Het was een leuke, fijne en leerzame dag.  
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Voorbereiding fietsexamen L6 
 

In juni nemen de leerlingen van het 6de leerjaar deel aan het fietsexamen 

georganiseerd door de fietsersbond van Deinze. Op maandag 23 april hebben we 

dit al wat voorbereid. We hebben, samen met iemand van de lokale politie en 

enkele gemachtigde opzichters, het parcours gefietst.  

We kregen heel nauwkeurig uitleg  

over de verkeersborden, we leerden  

hoe we veilig konden oversteken, wat  

je wel of niet mag als fietser, waar  

gevaarlijke punten zijn en hoe we hier  

veilig kunnen mee omgaan. Kortom, we  

leerden veel over het verkeer terwijl  

we het ook konden uitvoeren. 

Nu nog het parcours zelf wat extra  

oefenen en het wordt ongetwijfeld  

een geslaagd fietsexamen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Buitenspeeldag  L5 
 

Buitenspeeldag en Franse les, een ideale combinatie in het vijfde leerjaar ! 

Met de woordenschat die we nu al kennen, spelen wij perfect ‘Twister’, ‘Wie is het ?’, 

‘Memorie’, … alles in het Frans. 

We genoten van het zonnetje, elkaars gezelschap en de les !!! 
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Netbaltornooi SVS  L5 - L6 
  

Vier netbalploegen Leieparels vertegenwoordigden onze school op woensdag 28 maart. 

Met een hoge dosis fair play, enthousiasme en motivatie op zak, maakten we er een heel 

actieve namiddag van. Ook het 5e leerjaar deed het uitstekend. Zij moesten het 

grotendeels opnemen tegen ploegen van 6e leerjaar, maar konden prima hun mannetje en 

vrouwtje staan !!!   

En Jefke … : Die zag dat het weer super goed was ! 

  

Uitslagen : 

1.  Leieparel 6 team C 

2. Mozaiek 6 

3. Leieparel 6 team B 

4. Leieparel 6 team A 

5. Mozaiek 5 

6. Leieparel 5 (op 1 puntje verschil met Mozaiek 5) 

 
 

Open-klas: adopteer een zonnebloem 
 
    In het begin van dit schooljaar oogstten enkele kinderen in  

    de Open-klas de zaden van de zonnebloemen die bloeiden in 

    de kleuterspeeltuin. 

    Vorige week zaaiden Anouk, Amélie, Lisa, Julie en Lotte  

    (L2B) al een aantal bloemen. Na een week zijn ze al  

    ongelooflijk gegroeid. 

    Omdat we vinden dat je van zonnebloemen gewoon zomers  

    blij kan worden, willen we graag iedereen laten meegenieten. 

 

Bovendien hebben we nog een bijna volle 

emmer kostbare zaadjes. 

Wij zaaien daarom zonnebloemen  

voor iedereen die er wil planten in  

de tuin, in een pot op het terras,  

misschien zelfs voor in de woonkamer, … 

Stuur een berichtje naar  

leieparelopenklas@gmail.com, of via onze  

facebookpagina Basisschool Leieparel Deinze  

of laat het weten aan de kids van L2B. 
 

Wij bezorgen jou dan de reeds ontkiemde plantjes !!! 

 

Binnenkort nog meer “Open-klasnieuws”, want zoals we in het 

begin van het schooljaar reeds aankondigden, gaan we 

“lopen” ten voordele van onze schooltuin met buitenklas. 

Alle info volgt per brief, op de website en op facebook. 

mailto:leieparelopenklas@gmail.com
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Nieuws van de OUDERRAAD 
 

Het is weer koekenbak… 
 

De maand mei komt eraan ! Tijd dus voor een koekje van ‘Poppies’ deeg…  

 

Loopt het water jou ook in de mond 

bij de gedachte aan een koekje ? 

Heb je binnenkort gasten en wil je 

hen verrassen met iets lekkers bij de 

koffie ? Of neem je gewoon graag 

een wafeltje mee naar school of naar 

het werk ? 

 

Geen nood ! De ouderraad 

organiseert ook dit jaar weer een 

lekkere koekjesverkoop !  

Dit natuurlijk helemaal ten voordele 

van de school…  

Boerderij-, bos-, kasteel- en zeeklassen krijgen zeker een stukje van de koek !  

 

Wat hebben we dit jaar in de aanbieding ?  

 

U kan kiezen voor: 

- brownies 

- carré confituurtjes 

- frangipanetaartjes 

- assortimentjes (kokos, koffie of algemeen) 

- vanillewafels 

- chocoladewafels 

- gevulde vanillewafels 

- frambozencakejes 

- popirolls (sigarenkoekjes) 

 

 

Kortom: een koekje naar ieders smaak ! 

 

Houd dus net als het ‘Koekiemonster’ 

jullie ogen goed op de boekentasjes 

gericht, want binnenkort vinden jullie 

daarin de brief waarmee jullie de 

koekjes kunnen bestellen … Vul dan het 

briefje in en geef het gepaste geld mee ! 

De koekjes komen dan zo snel mogelijk 

jullie richting uit !!! 

 

 


