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Voorwoord juli 2016 
 

 

Geniet van de zomervakantie !!! 
 

Straks valt het doek over het schooljaar 2015-2016.  

Hopelijk was het voor de leerlingen een leerrijk en heerlijk schooljaar; werd er 

veel geleerd en tevens veel genoten van fijne momenten, leuke uitstappen en 

belevenissen, een gezellige klassfeer…  

En hopelijk heeft iedereen “loon naar werken” en werden leerlingen beloond voor 

hun inzet en ijver tijdens het schooljaar. Nu is iedereen aan een welverdiende 

zomervakantie toe. We wensen dan ook allen: leerlingen, ouders en leerkrachten 

van harte een deugddoende, ontspannende, boeiende en genietbare 

zomervakantie ! 
 

FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 
 

 

Mijnheer Maurice De Rycke, grootvader van juf Marisa 

(6A) 

 

Oprechte deelneming! 

 

 

Geboorten  
 

Tiebe Claeys broer van Romy (2KA)  

 

Van harte gefeliciteerd ! 

 

 

Volledig gerenoveerde klassen met interactieve 

schoolborden voor het zesde leerjaar. 
 

De renovatie van de klassen L6 was nog net op de valreep klaar om deze door de huidige 

zesdes officieel te laten inwijden. 

Eerste ingebruikname van de interactieve schoolborden en een gezellige receptie met de 

leerlingen van het zesde en  

alle betrokken bouwpartners. 

Meer foto’s op de website  

en in de krant ! 
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PERMANENTIE vakantie 2016 
 

 

     De school is ook tijdens de zomervakantie open  

     voor inlichtingen en inschrijvingen. 

 

     Van maandag tot en met vrijdag 

Telkens van 09u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00. 

      

     1 juli tot en met 8 juli 

18 augustus tot en met 31 augustus 

 

 

Een welgemeende DANK U WEL !!! 
 

 

Poetshulp 
 

Dank u wel, Christelle, Lesley en Nadine. 

Jullie zorgen er immers voor dat onze school elke dag  

opnieuw super netjes is. 

Daarom werden zij door de hele school eens extra in de  

bloemetjes gezet. 

 

 

 

Fietsbegeleiding zwembad 
 

Een super dank u wel aan Jan, papa van Mafia, voor het telkens 

trouw op post zijn, wanneer L5 en L6 naar het zwembad fietst. 

   Weer of geen weer, steeds was je stipt op tijd en zorgde je ervoor 

   dat onze fietsers veilig op hun bestemming aankwamen. 

 

 

 

 

Leesmoekes  
 

Elke week waren ze trouw op post.  

De leesmoekes lezen met onze kinderen  

individueel of in kleine groepjes.  

Zo tillen ze elke keer weer de leerlingen  

naar hun hoogste AVI-niveau.  

Dit jaar engageerden sommigen zich nog extra en namen ze ook  

anderstalige leerlingen mee om hen telkens weer onder te dompelen in een taalbad. 

Taalmoekes van het hoogste niveau !!! 
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Civiele bescherming 
 

Iedere schoolmorgen konden we opnieuw op deze drie 

“mannen van de Civiele Bescherming” rekenen ! 

Zij zorgen ervoor dat de leerlingen telkens opnieuw  

veilig kunnen oversteken aan de schoolpoort, kant  

Leiedam. 

Bedankt Stephan, Hedwig en Marnix voor de veiligheid  

die we dankzij jullie elke dag weer kunnen garanderen ! 

 

 

Ouderraad 
 

Hierbij willen we zeker en vast ook alle mensen van de ouderraad hartelijk danken. 

Bedanken voor hun steun en hulp bij de vele activiteiten op school: de opendeurdag, het 

eetfestijn, de quiz, de fietstocht, … 

Maar zeker ook voor al hun organisaties, de koekenverkoop, verdere uitbouw van de 

spelletjesbibliotheek, … 

Wekelijks zijn enkelen van hen ook steeds op school  

zodat de leerlingen gezelschapsspelletjes kunnen spelen  

tijdens de middagpauze. 

 

En opnieuw zorgde de ouderraad voor heel wat nieuws  

op school. 

 

 

Jullie zagen zeker en vast al de prachtige ballenvanger 

staan op onze kleuterspeelplaats.  

Een groot succes en alweer een prachtige realisatie van de 

ouderraad. 

 

 

 

 

Wat jullie nog niet te zien kregen, maar alle leerlingen volop zullen kunnen gebruiken, 

zijn de 20 laptops die door de ouderraad dit schooljaar aangekocht werden. 

We verhuizen deze zomer de computerklas naar het vernieuwde multimedialokaal op de 

2de verdieping (boven de vernieuwde lokalen van de zesdes).  

Daar zullen een aantal vaste computers geplaatst worden en verzamelen we bovendien 

de laptops om daar te gebruiken of aan de hand van een uitleensysteem in de klassen te 

brengen, zowel in de kleuterklassen als in de klassen van de lagere school. 

Al benieuwd ? Kom dan zeker en vast een kijkje nemen tijdens de opendeurdag in 

augustus !!! 

 

 

 

 

 



 
- 5 - 

Opendeurdag schooljaar 2016 - 2017 
 

Basisschool OLV nodigt iedereen uit naar de  

  opendeurdag 2016 - 2017 
 

Wanneer ?   Dinsdag 30 augustus 2016 van 16u30 tot 19u30 

 

Waar ?   Kaaistraat 9 – 11, 9800 Deinze 

 

Wat ?   Kennismaking met de 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. 

 

 

 

Fietstocht 2016 
 

Op zondag 26 juni 2016 vond de 19e fietstocht van onze school plaats. 

Er was opnieuw een talrijke opkomst: heel wat ouders en sympathisanten die deelnamen 

aan deze fietstocht. 

Op school werd ons reeds een chocoladekoek met koffie of chocomelk aangeboden. Na 

dit ontbijtje konden we vertrekken. 

De eerste stopplaats was voorzien in het Reigersnest te Meigem waar we aardbeien en 

een drankje kregen. 

De tweede stopplaats was aan de lagere school in het dorpje Vinkt.  

Daar kregen we koekjes met een kaasje aangeboden en toen begon het plots hevig te 

regenen.  

Gelukkig konden we allemaal schuilen en na de regenbui reden we terug richting school 

waar we nog genoten van een heerlijk pakje frieten. 

Het was een leuke en sportieve dag. 

Tot volgend jaar ! (Jonas Van de Putte) 

 

 

Na de geslaagde fietstocht konden we 

genieten van een drankje en een hapje 

dankzij de fijne hulp van de ouderraad 

die opnieuw 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. 
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Sportdag lagere school. 
 

Op 20 mei waren alle klassen, voorzien van eigen vlag en sportkledij in bijpassende 

kleuren, klaar voor de sportdag in het teken van de Olympische Spelen. En bij 

Olympische Spelen hoort een Olympische vlam. De brandende fakkels werden dan ook 

gedragen door onze jonge atleten en brandden de hele dag lang op de 2 Olympische 

Parken : Het atletiekstadion voor de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar en de 

sportaccommodatie van Palaestra voor de kinderen van het 1e, 2e en 3e leerjaar. 

Onder andere volgende activiteiten stonden op het programma : verspringen, aflossing, 

tennisbalwerpen, voetbal, Olympische quiz, loopestafettes, sprint, kogelstoten, en 

teamspelen. 

Met de Olympische gedachte in het achterhoofd en ervan overtuigd dat de individuele 

fysieke prestaties in onze sport op school niet prioritair zijn, kozen we voor een 

sportdag waarbij de kinderen bij zichzelf en bij elkaar heel wat talenten konden 

ontdekken. We streven ernaar dat de kinderen in vriendschap, vertrouwen en 

eerlijkheid en met wederzijds respect en waardering hun sportieve kant naar boven 

kunnen brengen. Natuurlijk behoort het verbeteren van de persoonlijke competenties en 

de gedrevenheid om eens te kunnen winnen ook tot deze Olympische gedachte. Deze 

sportdag werd dan ook een dag waarin we elk kind wilden confronteren met veelzijdige 

talenten van zichzelf en van elkaar. 

De 5 in elkaar verstrengelde Olympische ringen staan symbool voor verscheidenheid in 

talenten op onze school. Ze zijn met elkaar verbonden tot één mooi geheel !!! 
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SVS Minivoetbaltornooi 
 

27 kinderen van onze school : (5 ploegen van 5 spelers + 2 wisselspelers) namen het 

woensdag op tegen 2 ploegen van het 6e lj van Mozaiek. 

De buitenterreinen van het VTI Deinze zijn hiervoor uitstekend geschikt. Het werd een 

dag met aangenaam weer en elk team speelde 6 wedstrijden.  

De leerlingen slaagden erin om zelf in onderling overleg de 5 ploegen samen te stellen en 

iedereen zette zijn beste beentje voor. Ook onze 2 meisjes Amber en Beryl kwamen 

bijzonder sterk uit de hoek ! 

Onze school kon dan ook fier eindigen met een 1e (5de lj) en 2e plaats (6de lj). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluokampioenen 2015 - 2016 
 

Na onze jaarlijkse fluohesjesactie werden 4A en 2KA 

fluokampioen en wonnen een uitstap met de hele klas ! 

 

 

2KA en 4A zijn fluokampioen 
 

Verrassingsuitstap 27 juni 2016 
 

Domein Lippensgoed - Bulskampveld te Beernem.  

Het is een uniek natuurdomein waar we konden  

wandelen en genieten in de prachtige natuur. 

Midden in het bos zijn er open vlaktes met een grote  

speeltuin. 

TOP !!! 
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Fietsexamen zesdeklassers 
 

 

De leerlingen van het zesde leerjaar gingen voor hun eerste 

rijbewijs, maar dan voor de fiets! 

En ze haalden allemaal hun fietsrijbewijs met glans! 

Elk jaar opnieuw krijgt onze school het compliment dat we 

zo'n goede fietsers hebben! 

De ervaring van het fietsen naar en van het zwembad is 

hierbij natuurlijk een pluspunt !!! 

 

 
 

Jaarlijks voetbal- en netbaltornooi 
 

Op maandag 27 juni 2016 trok de 3de graad van onze school naar het 

St-Hendrikscollege voor het jaarlijkse netbal- en voetbaltornooi. De  

5des en de 6des namen het op tegen de 5des en de 6des van  

Wontergem en Astene. Elke klas zette letterlijk en figuurlijk zijn  

beste beentje voor. De turnleerkrachten hadden een competitie- 

rooster gemaakt en na de middag werden dan de halve en de finales  

gespeeld.  

Wontergem trok met de voetbalbeker huiswaarts en 5B mocht de  

netbalbeker naar onze school mee brengen.  

We waren met z'n allen super trots.  

Het was weer een zeer sportieve namiddag 

 

Afscheid 6de leerjaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals elk jaar verlaten de zesdeklassers onze school !!! 

Ook twee vijfdeklassers gaan deze nieuwe uitdaging aan. 

Lieve vrienden, jullie zijn fantastisch !  

We gaan jullie grapjes, wijsheden en zelfs ondeugendheden missen, maar wensen jullie 

een super start in jullie nieuwe school, bij nieuwe vrienden, nieuwe juffen en meesters,… 

Grijp jullie kansen, beleef jullie dromen … 

Graag zien we jullie nog eens terug op “jullie oude school” om de verhalen en avonturen 

te beluisteren, altijd welkom !!! 


