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Voorwoord juni 2018 
 

Eind goed, al goed! 
 

We gaan deze week de laatste schoolmaand van het schooljaar 2017-2018 in. 

Niet te geloven, toch?! Wat vliegt de tijd. Die laatste schoolmaand staat bol van 

de “herhaling”; vlug de leerstof nog eens opfrissen, nog eens doornemen en dan 

herhalingsoefeningen maken om te tonen dat je de leerstof van het voorbije 

leerjaar onder de knie hebt.  

Voor de leerlingen van het zesde leerjaar is het nog eventjes genieten van die 

lagere schooltijd en de vriendschappen die werden opgebouwd. Het is vaak ook 

een beetje afscheid nemen; niet alleen van de school, maar ook van de vrienden 

en vriendinnen omdat de wegen uit elkaar gaan omwille van de studiekeuze.  

Maar vriendschap gaat natuurlijk niet zo vlug verloren; zeker nu met de moderne 

media om met elkaar in contact te blijven.  

We sluiten het schooljaar terug af met een sportieve noot; op zondag 24 juni is 

er de traditionele, jaarlijkse gezinsfietstocht. Het wordt weer eens genieten: 

van de mooie rit, van de sfeer en het gezelschap tijdens de rit en bij aankomst 

op de speelplaats …  

En natuurlijk worden er weer twee fietsen verloot onder de aanwezigen. 

Misschien rij jij dan wel met een gloednieuwe fiets huiswaarts? Wie weet?! 

U komt toch ook? 

 

FAMILIENIEUWS 
 

Geboorten  
 

Bo Bruyneel, zusje van Zoé (L5A) en Arwen Defour  

 

Van harte gefeliciteerd ! 

 
AGENDA REEDS AANGEVULD? 
 

Zondag 24 juni 2018:  Fietstocht 

 

Wij hopen dat de zon deze dag vrijhoudt voor 

ons.  

Jullie komen toch ook !!! 

 

 
 



Planning juni 2018 
 

DATUM WIE ACTIVITEIT 
1 L4 

L6 
Typ 10  
VM – fietsexamen i.s.m. de fietsersbond 

2   

3   

4 L2-L3-L4 
L6 
 

Zwemmen 
Interdiocesaan proefwerk wiskunde/ Nederlands deel 1- VM 
Vergadering ouderraad – 20u 

5 L2B 
L1 
L5-L6 
L6 
L5A 

Bingo in WZC Karel Piqué - 14u15 in WZC 
Zwemmen 
Typ 10 – van 12-13u 
Interdiocesaan proefwerk wiskunde / Nederlands deel 2 – VM 
Bedrijfsbezoek Escotex 13-30-16u 

6 L5-L6 Typ 10 – van 11u15-12u15 

7 L6 
L1B 

11u Afscheidswandeling L6 met bewoners WZC + picknick 
Voorstellen leestassen – 10u25 

8 L1A Voorstelling leestassen -10u25 
Quiz  

9   

10   

11 L6 
L5 

START BOSKLAS 
Zwemmen 

12  Geen stille studie 

13   

14  Laatste keer leesmoekes 

15 L4 Typ 10  

16   

17   

18 K3A Kunstenbad – Academie voor Muziek, Woord en Dans 

19 L2A+B Kunstenbad – Academie voor Muziek, Woord en Dans 

20   

21 L1 A+B 
L5 
K2-K3 

Kunstenbad – Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Schoolreis Bokrijk 
Schoolreis Cadzand 
Bedanking leesmoekes  

22 K3B 
L1-L2-L3 

Kunstenbad – Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Schoolreis Planckendael  

23   

24  Fietstocht 

25 LO Attitude-, punten- en semesterrapport 

26 L5 en L6 
KO, LO 

Netbal – en volleybaltornooi terreinen St. Hendriks Guido Gezellelaan  
Oudercontacten  

27   

28  
LO  

Picknick met de hele school ( Brielmeersen )  
Proclamatie 6de leerjaar  

29  
K3 

Eucharistieviering einde schooljaar  9u 
… glijden het eerste leerjaar binnen op de speelplaats 
START VAKANTIE    11:40 

30   



 
- 4 - 

 

Tomaatjes planten in L1 
 

Na heel wat koude en natte lentedagen was het dit jaar  

lang wachten totdat we een passend, zonnig moment vonden  

om wat te moestuinieren. Ondertussen doen onze tomaatjes  

het goed. We verzorgen onze broze plantjes zeer goed:  

we zorgen voor water, licht, warmte en voedsel en zo worden  

ze heel wat sterker.  

 
 

Kokerellen in Sint-Theresia L2 
 

Op 8 mei mocht het tweede leerjaar met de leerlingen van Sint-Theresia  kokerellen. 

Samen bekeken ze in groepjes de recepten. Iedereen kreeg in zijn groepje een 

keukentaak. Zo leerden ze ook hoe ze de verschillende kookstappen moesten uitvoeren. 

De leerlingen toverden wonderlijke hapjes te voorschijn. Het eindresultaat was zeker 

geslaagd.  

Na de kookactiviteit mochten ze de overheerlijke hapjes opeten. Smullen was dat !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar Bachtegrot L1 en L2 
 

Na een fikse wandeling kwamen we aan de ingangspoort van Bachtegrot. Hier viel de 

stilte op. Ingetogen en sereen gingen we naar de grot, waar juf Hilde uitleg gaf. Na deze 

uitleg werd er samen sfeervol gebeden en mochten we kaarsjes aansteken.  

Daarna was het tijd om de terugtocht aan te vatten.  
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Heel wat nieuws uit de Open-klas 
 

SPONSORLOOP DONDERDAG 31 MEI  

 
Allemaal super enthousiast om ons  

steentje bij te dragen voor de 

nieuwe buitenklas. 

De Kaaikrant zal reeds gedrukt zijn 

voor we weten of we in onze opdracht geslaagd zijn. We kunnen hier dus nog niet 

meedelen hoeveel dit initiatief van de kinderen opgebracht heeft. 

We gaan jullie natuurlijk niet in spanning laten tot de volgende editie van de Kaaikrant. 

Volg ons op onze facebookpagina Basisschool Leieparel Deinze en onze website 

www.leieparel.be 

 

PROJECT DUIKBOTEN WOUT L4B 

 
Wout uit klas 4B gaat regelmatig naar zorg+  

bij juf Joke. Daar heeft hij een project  

uitgewerkt over duikboten. Toen zijn project  

klaar was, vertelde hij vol enthousiasme over  

duikboten aan de klas!  

De kinderen hingen aan zijn lippen!  

We zijn al benieuwd naar een volgend project!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DE OPEN-KLAS DOOR AMAURY DEBELS 

 
De openklas is een plaatsje waar iedereen op zijn of haar tempo leert. Je 

kan er projecten uitwerken zoals: sterren, ridders, Romeinen, talen … Ook 

kan je er smartgames oplossen. 

Iedereen is heel creatief. 

Ikzelf hou heel veel van wetenschap,  

daarom schrijf ik alles wat ik lees in  

leerrijke boeken op een  

wetenschapsblad. 

Bv. Wist je dat dat er in één jaar  

31557600 seconden zitten? 

En dat het licht 299793 km per seconde  

gaat, dat is ongeveer 1,08 miljard km per uur  

ongelooflijk snel hé ?! 

http://www.leieparel.be/
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ADOPTEER EEN ZONNEBLOEM 
 

Wie herinnert zich nog de oproep van 5 lieve meisjes uit L2B  

om onze zonnebloemen te adopteren. 

Dit werd een heel groot succes !!! Ze kregen er niet genoeg van  

en zaaiden en deelden al meer dan 100 potjes uit. 

Posten jullie deze zomer op onze facebookpagina een foto van jullie bloeiende 

zonnebloemen ?! Een mailtje sturen mag natuurlijk ook altijd. 

Super gedaan Amélie, Lotte, Lisa, Anouk en Julie.  

 
BLIJDE GEBOORTE VAN PREHISTORISCHE TRIOPS 

 
Na twee mislukte pogingen zijn dit weekend de eerste Triops geboren. 

  Het waren duidelijk ideale omstandigheden. Lekker warm water …  

Vandaag zwommen er maar liefst 4 Triops in het grote  

compartiment en eentje in een kleiner deel.  

  De grootsten zijn momenteel ongeveer 8 mm  

van kop tot en met staart. De kleinsten ongeveer 4 mm. 

Het worden drukke dagen voor de 2 kersverse 

“papa’s” Thibo en Kamiel (L4A): logboek bijhouden, tekeningen  

schetsen, voederen, aquarium verversen, … 

Benieuwd hoe ze groeien? Volg dan zeker de updates via facebook of de website. 

 

 

Het Raveelmuseum L5 
 

Op vrijdagnamiddag 27/04 bezochten we met het vijfde leerjaar het Raveelmuseum. 

Een enthousiaste gids leidde ons rond doorheen het museum. Zo kwamen we ontzettend 

veel te weten over de belangrijke Belgische kunstenaar Roger Raveel en zijn 

kunstwerken! 

Nadien waanden we ons zelf een echte kunstenaar!  
Wat een superleuke, leerrijke namiddag hadden wij! 
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Leieparels op sportdag ! 
 

Vrijdag 4 mei : Een stralende lentedag, leuke activiteiten, juffen en meesters vol 

energie, en vriendjes om dit allemaal mee te delen. De geheimzinnige schatkist in de 

hoek van de sporthal prikkelde onze nieuwsgierigheid,  

maar om de link naar de geheime code te verkrijgen moesten  

we alle opdrachten als een echte Leieparel volbrengen.  

Elke klas slaagde erin om de code te kraken en de schatkist  

te openen. Zo kwam elke Leieparel in het bezit van een  

glanzende witte parel. We horen samen en gaan op weg  

doorheen het schooljaar en doorheen de leerjaren en we  

groeien in wat we zijn en in wat we kunnen.  

Maandag gaan we samen aan boord van onze boot en zetten  

samen onze boeiende en verrassende tocht verder. 

 

 

 

 

 

Samenwerking lerarenopleiding Vives 
 

Persbericht 14 mei 2018:  

Studenten van de lerarenopleiding Vives campus Tielt helpen kleuters 

meer te bewegen… 
 

Vrije Basisschool Leieparel in Deinze heeft, samen met 3 studenten van de 

opleiding Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs van de Hogeschool VIVES Tielt, haar 

speelplaats een complete make-over gegeven. Het doel? De leerlingen een plaats geven om 

functioneel meer te bewegen. 
 

Hannah Baert, Too Dreezen en Margot Van Laecke werkten in het kader van hun 

bachelorproef (bewegingsgezinde basisschool) tussen februari en juni een vraag van de school 

uit de Kaaistraat in Deinze uit. “Deze vraag tot samenwerking kwam op het ideale moment. 

De school dacht eraan de speelhoeken te verrijken en meer uitdaging te voorzien op de 

kleuterspeelplaats om voor een nog leukere en zinvollere tijdsbesteding te zorgen tijdens de 

speeltijden. Wij zijn daar dan ook gretig op ingegaan”, getuigt Too Dreezen. 
 

Concreet kregen het voetbalveld en de grondtekeningen een nieuw uitzicht, werden 

spelborden opgehangen en richtte de school een podium met muziek en instrumenten op. “Zo 

hopen we de kinderen niet alleen meer zin te geven om te bewegen, maar ook hun fijne 

motoriek te verbeteren”, zegt Hannah Baert. De kleuters toonden zich alvast enthousiast en 

konden zich met het goede weer van de voorbije weken al flink uitleven op de speelplaats. 
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Nieuws van de OUDERRAAD 
 

Een bedankje, een cadeautje en een warme oproep…  
 

 

Onze jaarlijkse koekenverkoop was dankzij jullie alweer een 

verpletterend succes! Jullie kochten maar liefst 647 dozen koekjes, 

wat een mooi bedrag van 4529 euro oplevert! De nodige bijdragen 

voor boerderij-, bos-, kasteel-, en zeeklassen zijn dus opnieuw 

verzekerd waarvoor hartelijk dank! 

 

 

 

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam! Een motto dat ‘Leieparel’ 

hoog in het vaandel draagt. De sponsorloop is slechts één van de 

vele bewijzen daarvan. Uiteraard staat de ouderraad zeer positief 

tegenover dit initiatief. We zouden dan ook zeer graag ons steentje 

bijdragen! Per km die op donderdag 31 mei gelopen werd, zal de 

ouderraad 2 euro extra in de pot leggen!!! Hoe meer kilometers 

jullie ‘Leieparels’ gelopen hebben, hoe meer centjes de ouderraad 

zal schenken… Hop met die beentjes! We zetten het op een lopen 

naar die buitenklas toe!!! 

 

 

 

    Op zondag 24 juni trapt ‘Leieparel’ erop los. In de voormiddag 

organiseert de ouderraad namelijk haar jaarlijkse fietstocht. 

Hebben jullie dus zin in een gezellige en sportieve 

voormiddag met gans het gezin of zelfs met de hele familie? 

Noteer die datum dan alvast in jullie agenda. 

Zijn jullie echte fietsfanaten? Dan kunnen jullie zich helemaal 

uitleven in het langere parcours van ongeveer 30 kilometer.  

                     Voor de kleinere ‘coureurkes’ en hun gezin wordt een  

                      verkorte versie voorzien zodat ook zij kunnen meegenieten! 

                                                          

Onderweg komen jullie verschillende stops tegen waar het heerlijk vertoeven zal zijn! 

Eenmaal terug op school kunnen jullie zich te goed doen aan een worstje op de barbecue of 

een heerlijke portie frietjes.  

 

En wie weet val jij die dag in de prijzen… Na de fietstocht, terug 

op school schenkt de ouderraad naar jaarlijkse traditie twee      24 

inch kinderfietsen weg. Het enige wat jullie moeten doen, is jullie 

naam op een briefje schrijven en aanwezig zijn om jullie fiets in 

ontvangst te nemen. Met de fietstocht sluiten we het schooljaar 

mooi af en rollen gezellig de vakantie in! De ouderraad wenst 

ieder van jullie een fijne en deugddoende vakantie toe! 

 


