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Voorwoord juni 2016 
 

“Eind goed, al goed!” 
 

We duiken de laatste maand van het schooljaar 2015-2016 in.  

Tijd voor herhalingslessen, om alle geleerde leerstof nog eens grondig door te 

nemen en als leerling aan te tonen dat je klaar bent om naar het volgend leerjaar 

over te stappen.  

Kans om als zesdejaars nog vier weken te genieten van elkaars aanwezigheid 

vooraleer uit te zwermen naar verschillende secundaire scholen.  

Felicitaties voor de eerste communicanten die op zondag 5 juni voor het eerst 

aanzitten aan de tafel van de Heer.  

Nog enkele leuke klasuitstappen en de gezinsfietstocht op zondag 26 juni; een 

echte aanrader, om samen met de ganse schoolgemeenschap: leerkrachten, 

klasgenoten, ouders, grootouders, vrienden en kennissen… op een sportieve 

manier het jaar af te sluiten.  

Eind goed, al goed! 
 

 

FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 
 

Mevrouw Raymonde Pichon, overgrootmoeder van  

Lise (L6), Kato (L3) en Tuur (L1) Vanoudendycke. 

 

Mevrouw Maria De Cock, overgrootmoeder van 

Kato (L4), Babet (L2) en Guust (K2) Samain. 

 

Oprechte deelneming! 

 

 

 

KOMEN JULLIE OOK ? 
 

WIE FIETST ER MEE 

MET O-L-V ? 
 

26 JUNI 2016 

 
Alle info op school of www.olvdeinze.be 
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Planning juni 2016  
 

DATUM WIE ACTIVITEIT 
1   

2   

3 K.O. Sportdag  

4   

5  Eerste Communie 

6 L3-4 
L6 

Zwemmen 
VM: fietsexamen 

7 L6 
 

VM: IDP 
Vergadering ouderraad om 20.00u. 

8 L5-L6 SVS Minivoetbaltornooi VTI: NM 

9 L6 
L5  

VM: IDP 
Terugblikavond zeeklas 

10 L1 
L4 

Verteltassen – voorstelling leerlingen SVVHI 
Robinsondag Brielmeersen  
Quiz ten voordele van extra-muros activiteiten om 20.00u. 

11   

12  Vaderdag 

13 L5-6 Zwemmen 

14  Personeelsvergadering - geen stille studie 

15   

16 PK – K1 
 

Schoolreis op school 
Bedanking leesmoekes: L3 om 14.15u. en L2 om 14.45u. 

17 2K-3K Schoolreis Cadzand 

18   

19   

20    

21   

22   

23 L1-2-3 
L5 

Schoolreis naar Harry Malter in Heusden 
Schoolreis naar Bokrijk 

24   

25   

26  Fietstocht 

27 L.O. 
L5-6 

Attitude-, punten- en semesterrapport 
Voetbal- en netbaltornooi 

28 K.O. en L.O. Picknick in de Brielmeersen 
Oudercontact 

29  Afscheid L6 

30  
K3 

Eucharistieviering einde schooljaar om 9.00u. 
… glijden het eerste leerjaar binnen op de speelplaats 
Laatste schooldag: lessen eindigen om 11.40u. 

 

Heb je thuis nog een fiets staan die weg mag  … 
 

Schenk deze aan de school ……  
…… omdat we “kunnen fietsen” ook belangrijk vinden  

…… omdat 5 en 6 met de fiets gaat zwemmen 

…… omdat niet alle leerlingen hun fiets kunnen meebrengen 

…… omdat elke klas wel eens fietst op school 
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Geert Raveel, papa van Seppe (1KB) en Bas (1LA) 

pakt uit met schitterend initiatief !!! 
 

BRANDWEER OP LUCHTHAVEN NA AANSLAG STEUNT VZW 

VOOR BRANDWONDENPATIËNTJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Al die gewonde kinderen: dat laat je niet 

onverschillig” 
 

Brandweermannen Geert Raveel (44) uit Deinze en David  

Vanfraechem (41) uit Aalst, die als eersten hulp boden aan  

de slachtoffers van de terroristische aanslag, laten een  

herdenkingsbadge ontwerpen. De opbrengst gaat naar  

vzw Pinocchio, die kinderen in het brandwondencentrum bijstaat.  

"Heel wat kinderen raakten zwaargewond bij de aanslagen, want  

een bom ontplofte vlak bij een speeltuin", zegt Geert. 

… 

"Ik heb zelf kinderen, dus dat hakt er wel in. Heel wat collega's die een dagje verlof 

hadden, zijn komen helpen." … Al twee weken na de aanslagen kwam Geert met het idee 

om een badge te ontwerpen ter nagedachtenis van de aanslagen. … Op de badge staan 

vier brandweermannen die een brancard dragen." … "We hadden het die dag zo zwaar 

dat we besloten om alle brancards met vier te dragen. Op die manier konden we ons 

werk langer volhouden", vertelt Geert Raveel. 

… 

Met dit initiatief willen de twee brandweermannen het harde werk van alle hulpdiensten 

na de aanslagen nogmaals loven. Met de opbrengst willen ze vzw Pinocchio steunen. Zij 

staan kinderen in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek bij. De badges 

zullen over het hele land verkocht worden. "Het korps van onze nationale luchthaven 

bestaat uit brandweermensen uit heel Vlaanderen en Wallonië, van De Panne tot 

Verviers. De meesten zijn ook nog aan de slag bij de lokale brandweerdiensten", licht 

Geert toe. "De directie van Brussels Airport betaalt het grootste deel van de factuur 

van de badges", zegt Geert. "Op die manier hopen we zoveel mogelijk geld te kunnen 

schenken aan de vzw." (HLN – 24/05/2016) 

 

Het volledige artikel kan je nalezen op de www.hln.be/regio/nieuws-uit-deinze 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-deinze
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Proficiat !!! 
 

Op 5 juni doen heel wat eersteklassertjes hun eerste communie. Na heel wat 

voorbereidingswerk in de klas en in de kerk zijn zij er klaar voor. 

Wij wensen hen en hun familie een prachtige dag, 

een dag om lief te hebben … 

een dag om te luisteren … 

een dag om te bewaren en mee te dragen een leven lang … !!! 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Bedrijfsbezoek Bota (L5) 
 

Op donderdag 17 mei gingen de leerlingen van 5B langs bij Bota. Een bedrijf op de Markt 

in Deinze waar allerhande bandages worden gemaakt.  

We mochten er een blik achter de schermen werpen en kregen te zien hoe dit allemaal 

precies gebeurt.  

Ook de bijhorende optiek en apotheek mochten we bezoeken en bovendien zelf even de 

handen uit de mouwen steken. Gewapend met een portie vitamientjes voor elk en heel 

wat nieuwe informatie op zak, gingen we weer 'schoolwaarts'. 

Dank je wel Bota voor deze leerrijke namiddag ! 
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Kasteelklas L4. 
 

Op 2, 3 en 4 mei trokken de vierdes richting Brugge voor de kasteelklas. 

De eerste dag speelden we een spel op het domein van ons kasteel. 's Avonds deden we 

mee aan een middeleeuws hoekenwerk. We leerden een dans, deden trucjes als echte 

narren en speelden een quiz. 

De tweede dag trokken we naar het centrum van Brugge. Daar deden we een 

stadswandeling. We aten ook een lekker ijsje !  

Na al dat wandelen konden we genieten van een ontspannend tochtje in de welbekende 

‘bootjes van Brugge’. Als kers op de taart mochten de kinderen even shoppen in de 

souvenirwinkeltjes.  

's Avonds hebben we ons verkleed als echte kasteeldames en -heren voor het 

kasteelfeest met optredens. Moe maar voldaan kropen we onder de wol ! 

De laatste dag speelden we spelletjes onder leiding van juf Chris in Tillegembos. In de 

namiddag brachten we ook het doolhof van Loppem een bezoekje. 

Het was een supertoffe reis ! 

Bedankt aan alle vierdes voor deze leuke tijd ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvindingenbeurs (L6B). 
 

Om ons thema techniek af te sluiten, mochten we  

ook zelf aan de slag om een vorm van techniek uit  

te testen. We maakten onze uitvinding. De werkjes  

waren stuk voor stuk heel knap ! 

Er zit dus zeker technisch talent in onze klas ! 
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Bosklas L6 
 

Maandag: 

Met de eerste trein hadden we 8 minuten vertraging.  

Daardoor misten we onze tweede trein en moesten we  

3 kwartier wachten op de volgende trein. Toen was de  

bus ook al vertrokken. Daarna moesten we weer 2 uur  

wachten op de bus. Ondertussen speelden we spelletjes  

en aten we allemaal pizza. We kwamen toe op onze kamers  

en dan maakte iedereen zijn bed op. Voor het avondeten  

hebben we een fotozoektocht gedaan. Na het eten maakten 

we een stevige wandeling in 2 groepen. 

 

Dinsdag: 

We werden wakker gemaakt en gingen ontbijten. We werden 

verdeeld in 2 groepen. De eerste groep ging mountainbiken 

en de andere groep mocht in hun bosklasboekje werken. In 

de namiddag wisselden de groepen. Na het avondeten deden 

we als avondactiviteit allemaal opdrachten. 

 

Woensdag: 

In de voormiddag gingen we naar het wildpark. Daar zagen 

we verschillende soorten dieren. Daarna gingen we naar het 

centrum om er te eten. In de namiddag zijn we naar de 

grotten van Han geweest. In het museum PrehistoHan 

konden we een spel spelen in 3D. Na het spel mochten we nog 

een beetje rondlopen om souvenirtjes te kopen. Er wilden 

nog jongens en meisjes in de Lesse gaan met de voeten. ’s 

Avonds speelden we een quiz. 

 

Donderdag: 

We zijn gaan stappen naar het kasteel van Rochefort door 

de bossen heen. We hebben daar een rondleiding gekregen 

en daarna hebben we een spel gespeeld in 4 groepjes. Team 

blauw is gewonnen. Dan zijn we terug naar Han-sur-Lesse 

gegaan en hebben we onze zwemkledij aangedaan. Dan zijn 

we in de Lesse geweest. ’s Avonds was het bonte avond. Er 

waren verschillende optredens en Bram was de 

moppentapper van dienst. 

 

Vrijdag: 

De treinen staakten in Wallonië. Daardoor moesten we drie 

uur met de bus op weg naar huis. Normaal gingen we rond 17 

uur terug zijn in Deinze. Maar omdat we met de bus gingen 

en er veel file was, waren we om half 7 terug in Deinze. 

 

Het was een fantastische week, één om nooit te vergeten !!! 
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Zeeklas L5 
 

De leerlingen van het 5de leerjaar vertrokken maandag 23 mei om een weekje aan zee te 

vertoeven.  

Er werd veel gewandeld, er werden musea bezocht, er werd meermaals naar het strand 

getrokken om er een zandkasteel te bouwen of om te exploreren.  

Het was een fijne tijd vol plezier, leren, ontdekken, vriendschap, ... 

Zeker en vast een weekje om nooit te vergeten ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wero in L6B 
 

Laurentien, Helena, Branco en Maud hebben voor het  

Wero-thema ‘’Transport’’ een zetellift gemaakt.  

Het is een speciaal model want hij gaat van onder  

naar boven, in plaats van van links naar rechts. Het  

zou dus ook heel goed gebruikt kunnen worden als  

leuke kermisattractie. 

Het is gemaakt van houten stokjes, een kapotte meetlat, 

wc rolletjes, papier, touw, Pattexlijm en verf. Tijdens  

het maken hebben we veel plezier gemaakt, maar ook  

heel veel bijgeleerd. 

 


