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Voorwoord juli 2015 
 
Een welverdiende vakantie !! 
 
Kinderen en leerkrachten, personeel en directie van de school gaven een schooljaar lang het beste 
van zichzelf. Straks sluiten de poorten voor enkele maanden, deint het gejuich van de schoolkinderen 
uit, wordt de schoolbel afgelegd. Iedereen wenst elkaar een fijne zomervakantie toe; vaak met 
tranen in de ogen nemen de “afgestudeerden” van het zesde leerjaar afscheid van hun 
klasgenootjes, de leerkrachten en de school. We wensen iedereen een heerlijke, welverdiende 
zomervakantie! 
 
De redactie 
 

Kasteelklassen 2015 
Van woensdag 03 tot en met vrijdag 05 juni 2015 trokken de leerlingen van het vierde leerjaar op  
kasteelklassen naar Brugge. Alles stond in functie van ridders en jonkvrouwen. We beleefden een 
prachtige driedaagse.  
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Instapdata schooljaar 2015 – 2016 
 

 Infoavonden 2015 – 2016 
 

 Dinsdag 13 oktober 2015 om 18u30 voor de instappertjes na de herfst- en de     
kerstvakantie 

 Maandag 18 januari 2016  om 18u30 voor de instappertjes op 1 februari, na de  
krokus- en na de paasvakantie 

 Dinsdag 19 april 2016 om 18u30 voor de instappers na Hemelvaart en in  
september 2016 
 
Instapdagen 2015 – 2016 
 

 Instapdag   Voor kinderen geboren tussen 

 1 september 2015   tot 1 maart 2013 

 9 november 2015 (na herfst)  2 maart 2013 en 9 mei 2013 

 4 januari 2016 (na kerst)   10 mei 2013 en 4 juli 2013 

 1 februari 2016  5 juli 2013 en 1 augustus 2013 

 15 februari 2016 (na krokus)  2 augustus 2013 en 15 augustus 2013 

 11 april 2016 (na Pasen)  16 augustus  2013 en 11 oktober 2013 

 9 mei 2016 (na OLV Hemelvaart)   12 oktober 2013 en 9 november 2013 

 1 september 2016  10 november 2013 en 1 maart 2014 

 

Uitvindingen in L6A  
 
In L6A werd het brein goed aan het werk gezet en iedereen ging op zoek naar een nieuwe 
uitvindingen. De resultaten waren verbluffend. Van doorkijkparaplu’s over fast snacks,tot het 
aanmaken van energie. Alles kwam aan bod.  

 

 



 
- 4 - 

Permanentie vakantie 2015 
 
De school is op deze dagen tijdens de zomervakantie 2015 
open voor inlichtingen en inschrijvingen.  
Telkens van 09u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00.  
Basisschool OLV 
Kaaistaat 9 
9800 Deinze 
09 381 55 550 

 

 Van woensdag 01 juli tot en met vrijdag 03 juli 2015 

 Van maandag 06 juli tot en met dinsdag 07 juli 2015 

 Van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 21 augustus 2015 

 Van maandag 24 augustus  tot en met vrijdag 28 augustus 2015 

 Maandag 31 augustus 2015 

 

Dank u wel  
 

 Poetshulp 
20 juni 2015 stond in het teken van Dag van de 
Schoonmaak. De ideale dag om onze hardwerkende 
poetsvrouwen eens extra in de bloemetjes te zetten. 
Het zijn immers zij die er - elke dag opnieuw - voor 
zorgen dat onze school er netjes bij ligt. Daarom ook 
werden alle kleuters en leerlingen samengebracht en 
werd aan onze drie poetsvrouwen een mooie tuil 
bloemen aangeboden. Dank u wel Christelle, Lesley 
en Nadine. Jullie zijn van goudwaarde voor onze 
school.  

 

 Fietsbegeleiding zwembad 
  

Dank u wel Jan, papa van Mafia (K2B) voor de 
tweewekelijkse fietsbegeleiding van onze leerlingen 
L5 en L6 naar het zwembad Palaestra. Goed of slecht 
weer, steeds was je stipt op tijd en zorgde je er voor 
dat onze leerlingen zich veilig en gedisciplineerd 
door het verkeer konden begeven.  

  
Ook aan jou een fijne vakantie gewenst.  

 

 Leesmoekes  
Wekelijks waren ze op post. De leesmoekes die er voor 
zorgden dat onze kinderen individueel of in kleine groepjes 
hun technisch lezen konden inoefenen. Zij zorgden er voor 
dat het AVI-leesniveau van heel wat leerlingen sterk de 
hoogte inging.  
Dank u wel Agnes – Sonia – Monique – Frida – Gemma – 
Lydia – Cecile. Leesmoekes van het hoogste niveau.  
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 Civiele bescherming   
 

Iedere morgen opnieuw waren ze aanwezig. . De 
mannen van de Civiele Bescherming.  Aan de poort 
Leiedam staken ze onze leerlingen veilig over naar de 
school. Koud of warm, regen of zon, mist of sneeuw, … 
Niets hield hen tegen.  
Bedankt Stephan, Hedwig en Marnix voor de veiligheid 
die jullie voor ons garandeerden.  

  
Geniet ook van een fijne zomervakantie   

 

 Ouderraad    
 Een grote dank u wel aan alle leden van de 

ouderraad voor de vele logistieke steun bij de 
verschillende activiteiten door onze school ingericht: 
de opendeurdag, het eetfestijn, de quiz, de 
fietstocht, …. De opbrengst van deze activiteiten 
zorgde ervoor dat we de trein op de 
kleuterspeelplaats met een wagon konden 
verlengen. Voor de leerlingen van de lagere school 
werd een pingpongtafel geplaatst. 

 Samen met TTC Palaestra werd die op donderdag 18 
juni 2015 officieel ingehuldigd.  

Fietstocht 2015   
Op zondag 21 juni 2015 ging voor de 18e maal de gezinsfietstocht 'Wie rijdt mee met OLV?' door. Net 
zoals vorig jaar (WK in Brazilië) werd gekozen om opnieuw in de voormiddag te fietsen. Het weer 
werd steeds maar beter doorheen de dag en dat bracht maar liefst een kleine 400 fietsers op de 

been. Via landelijke 
wegen en langsheen 
de Leie starten we 
onze rit richting 
Machelen. De eerste 
stop ging door in de 
basisschool Leiebloem. 
Van daaruit reden we 
richting Petegem 
(tweede stop in de 
school 
Oostkouterlaan) en 
Astene om via de mooi 
Astenedreef terug te 
keren naar onze 
basisschool. Daar 
konden we genieten 
van een drankje en 
een lekker hapje 
dankzij de fijne 

medewerking van de ouderraad die de bediening verzorgde. Na de uitreiking van de prijzen en de 
overhandiging van de twee nieuwe fietsen aan de winnaars van de tombola, keerde iedereen met 
een goed gevoel naar huis. Op naar editie 19. Met dank aan de papa van juf Cindy (K3B) voor de 
sfeervolle foto's. 
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Batterijenactie 
 
Onze school wil kinderen  op jonge 
leeftijd vertrouwd maken met 
recycleren en selectieve afvalophaling. 
BEBAT ondersteunt scholen bij hun 
missie voor een beter milieu met 
didactisch materiaal en inzameltonnen 
voor gebruikte batterijen. 
Leerlingen mogen gebruikte batterijen 
meenemen naar school en gaan zo op 
weg naar een beter milieu! 
Bovendien nemen we zo automatisch 
deel aan het spaarplan van BEBAT, 
waarbij we kunnen sparen voor mooie 
sportgeschenken! 
 

Op woensdagvoormiddag 24 juni 2015 werden de winnaars van dit schooljaar door juf Chris, die dit 
coördineert,  met een prijsje bedankt voor het inzamelen van heel veel batterijen. Proficiat !!  

Fotowandelzoektocht 2015   
 
Basisschool OLV Deinze organiseert ten voordele van 
zijn educatieve projecten voor het tweede jaar op rij 
een VAKANTIEWANDELZOEKTOCHT. Dit gaat door van 
van 1 juli tot 30 september 2015. De hoofdprijs voor 
deze tweede editie is niet minder dan een fantastische 
laptop.  Deelnemingsformulieren (7 euro) en start bij  
Brasserie Bruno,  Kalkhofstraat   9800 Deinze.  
De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 09 oktober 
2015 om 18u00 (turnzaal OLV Deinze).  
 

DOE MEE EN STEUN OLV !!  
 

Actie ‘Help Nepal’  
 
We kregen een gastspreker, de broer van juf 
Vicky, op bezoek die net voor de aardbeving op 
bezoek was in Nepal. Hij leerde ons 
kennismaken met de culturele gewoontes en 
rituelen uit Nepal en vergeleek die met ons land.  
We sloten de namiddag muzisch af met een 
Nepalees liedje.  
We zongen uit volle borst mee en genoten van 
de mooie foto's en adembenemende filmpjes!!! 
Na de proefsessie wil Tommy deze uiteenzetting 
nog in verschillende scholen overdoen en op die 
manier geld inzamelen om in de zomervakantie 
terug te gaan naar Nepal om er na de 

verwoesting het leven te helpen terug op te bouwen! 
 
We wensen hem veel succes hiermee! 
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Fluokampioenen 2014 – 2015  
 
Doorheen het schooljaar 
organiseerde onze school 
opnieuw de ‘fluohesjesactie’. 
Elke klas nam hieraan deel . 
Op verschillende tijdstippen 
werd dit gecontroleerd. Dit 
werd opgelijst en op het 
einde van het schooljaar 
werden de klassen gehuldigd 

die het meest hun fluohesje hadden gedragen. Voor de lagere school stond de klas van Juf Martine 
(L2A) opnieuw op het hoogste podium. Bij de kleuters wonnen de kleuters van Juf Meena (K1B). Zij 
kregen een extra schoolreis aangeboden door de school.  Donderdag 24 juni trokken de kleuters en 
leerlingen met de bus naar de Ceder voor een namiddag extra speelplezier.   

Golden Ticket – Zie ze groeien 
 

Doorheen het schooljaar moesten de leerlingen 
van K3 en L1 zes activiteiten voltooien binnen het 
project  ‘Zie ze groeien’.  Zo behaalden we het 
Golden Ticket.  
Hierbij nog het verslag van de laatste activiteiten.  
Onze groentjes doen het uitstekend. De 2e lading 
radijzen lijken wel aardappelen of peren en 
wachten ongeduldig om geoogst te worden. De 
salade staat te pronken in dikke kroppen en 
verdringt de jonge boontjes, de bieslook en de 
erwtjes. Ook die moet er dus uit. De tuinkers heeft 
de perfecte grootte om geknipt te worden en na 
het wassen in onze mondjes te verdwijnen. Heel 

wat werk aan de winkel dus. Ook de pers is geïnteresseerd in onze tuinactiviteiten en wil deze 2e 
oogst komen bijwonen. Vooral onze reuzenradijzen krijgen heel wat aandacht. Wie weet hebben we 
morgen een plaatsje verdiend in de krant?!  
De salade, de tuinkers en de radijzen verzamelen we in grote kommen en straks gaan we alles 
wassen, snijden en....proeven natuurlijk! De marmotjes van L4B komen als eerste aan de beurt en 

smullen van onze verse, sappige blaadjes salade. 
Het is vandaag een beetje feest : De geoogste groentjes 
mogen we zelf snijden. We brachten allemaal een 
plankje, een kommetje en een mes mee van thuis en we 
snijden de gewassen salade, radijsjes, bieslook en 
tuinkers in fijne stukjes. De juffen zorgden voor enkele 
extra ingrediënten. Gekookte pasta en geraspte 
worteltjes worden ook aan ons kommetje toegevoegd. 
Daaronder mengen we ook nog komkommer, appel en 
kaas. Ook die moeten eerst onder het mes. Het 
versnijden van de grote stukken gaat steeds vlotter en 
dan... eindelijk : tijd om al dat lekkers op te smullen. En 

wat hebben wij vandaag geleerd? Groentjes zijn lekker en gezond, vooral als we ze zelf kunnen 
kweken. Ook het klaarmaken vinden we heel leuk! Enkele kinderen mochten thuis zelfs al meehelpen 
om een groentenslaatje te bereiden. Hier en daar kwam er voor vaderdag zelfs een zelfbereide 
groentenschotel op het menu.  
Wat een ervaren keukenprinsen en -prinsessen!  
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Opendeurdag schooljaar 2015 - 2016 

 

Basisschool OLV nodigt iedereen uit naar de 
opendeurdag 2015 – 2016. 

 

Wanneer ? Vrijdag 28 augustus 2015 vanaf 16u30  
 
Waar? Kaaistraat 9 - 11 – 9800 Deinze  
 
Wat ? Kennismaking met de nieuwe leerkracht en de klas  
 

           Allerhande randanimatie:  
           ballonwedstrijd, grime,             
           springkasteel  
 
           Tijd om even bij te praten over de voorbije vakantie  
           met een natje en een droogje  
 

 

 
Afscheid 6e leerjaar  
 
6 jaar zitten we hier allen samen. 
Op een school, met deuren, stoelen en ramen. 
Met liefde, vriendschap en verdriet. 
maar het leukste is dat je een groep ziet. 
 
6 jaar zitten we hier samen in de klas. 
Met maar 1 groot verschil, dat was: 
een andere meester of juf, elk jaar. 
maar het werd altijd een tof schooljaar. 
 
6 jaar zitten we hier samen als groep. 
Heel vriendschappelijk, zoet als snoep. 
Met deze vrienden lukt alles, echt. 
Zonder mijn vrienden, voel ik me slecht. 
 
6 jaar zaten we hier samen op school. 
De laatste dag klonk als een valse viool. 
We wisten allen dat het einde er was. 
Maar niemand wilde weggaan, van onze klas. 
 
Met een lach en een traan,  
moeten we op eigen benen staan. 
Dit is het afscheid van 6A en 6B, 
maar in ons hart, gaat hopelijk iedereen mee. 


