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SVS-activiteiten voor leerjaar 3 en leerjaar 4
1. Tussen vier vuren

Marie Cool is Back !!!
Op zondagnamiddag 18 maart werden we verwacht in de feestzaal van
St.Theresia voor de spelnamiddag van de ouderraad van onze school:
Mary Cool is BACK! Aangezien we er de 1ste keer niet bij waren, wisten
we niet zo goed waar we ons aan konden verwachten.  Al gauw werd
duidelijk dat het een COOLE namiddag zou worden.  De aanwezigen
werden in groepjes verdeeld, kinderen en volwassenen door elkaar.
Onze groep, Zorba's geldsmijters, kon vertrekken voor de ene leuke
opdracht na de andere.  Onze papa's Johan en Pieter hadden het meeste
werk met het oplossen van de raadsels die overal verstopt waren.  Wij-
zelf, Nina, Lucas, Elias en Arne, hadden de meeste pret met Singstar, de
muziekquiz, een helicopter besturen, blikgooien, het parcours in de
turnzaal, enz.  Ook de meter van Nina, Rebecca en mama Sofie, hebben veel plezier beleefd. Nadat het
koffertje van SOS Pete was gevonden en Mauricio, Zorba, SOS Pete, Heinz en Mary Cool hun hitsingle
nog eens zongen: "Mary, mary cool, .... mary, mary cool!" werd de uitslag bekendgemaakt.  We eindigen op
een verdienstelijke tweede plaats ... Joepie!  Nu mochten we een toffe prijs kiezen van op de grote
prijzentafel: een hoofdtelefoon, speelgoed, een kookboek, ...
Met het deuntje van Mary Cool nog in ons hoofd, trokken we echt wel moe maar zeer tevreden naar huis.
Nina (6L), Lucas (3L), Arne (1L) en Elias (1L)                                  Meer info en nieuws op www.olvdeinze.be

Geachte ouders,
Zalig Paasfeest! Op het einde van deze vastentijd wensen wij iedereen reeds een Zalige Pasen! Tijdens
deze paastijd staat de verrijzenis van Christus en het verrijzenisgeloof centraal. Als gelovige worden wij
uitgenodigd zelf een stukje van de weg af te leggen: van oorlog naar vrede, van geweld naar geweldloze
weerbaarheid, van gebrokenheid naar heelheid, van onverzoenlijkheid naar verzoening, van woede naar
vergeving. Dat het paasgebeuren een hoopvol en vreugdevol feest mag zijn. Laat ons samen met Hem als
tochtgenoot, vol vertrouwen in elkaar, in het leven en in de toekomst van de kinderen genieten van de
paasvakantie en straks het derde trimester aanvatten.

Adembenemend spannend was het weer dit jaar : het tussen vier vuren
tornooi waar we met het 3e en 4e leerjaar zo lang naar uitkeken ! Tijdens
elke speeltijd werd al druk geoefend om zowel fysiek als tactisch sterk
te staan en onze tegenspelers van andere scholen het hoofd te bieden.
En oefening baart kunst : We bezorgden onze juffen, meester en alle
supporters een waar spektakel. Het resultaat mag dan ook gezien zijn. Dit
is de einduitslag :
Competitie 3e lj : 1. OLV Deinze / 2. BS Erasmus / 3. BS Mozaïek A /
4. BS Mozaïek B
Competitie 4e lj : 1. Mozaïek A / 2. OLV Deinze A (jongensploeg) /

                                                   3. OLV Deinze B (meisjesploeg) / 4. Mozaïek B / 5. BS Erasmus

2. Badminitoninitiatie in de tweede graad
Met leerjaar 3 en leerjaar 4 volgden we een namiddag badmintonles in SHZMI-Afdeling
Leiepoort (vroegere Sint-Hendrikscollege). We leerden opslaan, de shuttle onderhands
en bovenhands spelen, ... . Op het einde kregen we nog wat tijd om een wedstrijdje te
spelen. Badminton is een leuke sport die zowel recreatief of gewoon met twee kan
gespeeld worden. Mits een beetje oefening kan iedereen het leren.

Ben de Bever-actie in klas L3A
In onze klas doen ook wij mee aan de Ben de Bever-actie.  Alle kinderen zijn lid gewor-
den van de Bendebeverbende.  Iedereen heeft een  tandenborstel met een beker ge-
kregen zodat we 2 keer per dag onze tanden kunnen poetsen. We kregen ook een
tandenpoetskaart waar we de dagen kunnen inkleuren wanneer we onze tanden poet-
sen. Dit zijn de vijf regels om goed je tanden te poetsen:
1. Een klein bolletje tandpasta. 2. Eerst de buitenkant poetsen. 3. Dan de binnenkant.
4. Op en neer bewegen met de borstel. 5.  Poetsen met horizontale bewegingen.
 Als je het doet zoals het moet, zullen je tanden blinky,blinky schoon zijn.

Thibault en Caitlin L3A
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    Maandkalender april 2012

di 17 april 2012: Oriëntatieloop - L5
do 19 april 2012: Secretaressedag

do 26 april 2012: Fietscontrole L5-L6 (NM) / Bezoek rusthuis K2 + K2/3 + K3 (NM)
vr 27 april 2012: Attituderapport

  ma 30 april 2012: BRUGDAG
  di 01 mei 2012: Feest van de Arbeid

Geboorten
* Kato, zusje van Kyara Bauters PK1
* Lennert, broertje van Lander De Coninck (K2)
* Amélie, kleindochter van Nadine De Paepe - onderhoudspersoneel
* Febe, kleindochtertje van directeur Franky De Graeve

Huwelijk
*  Tine Bonte (leerkracht 4B) en Xander Pruvoost

Overlijden
*  Eric Haerinck, onderwijzer Sint-Hendrikscollege Deinze
*  Germain Raecke, vader van juf Cathérine Raecke (K1)

Goed om weten !!

Jarige kleuters -april 2012

 Paasvakantie van maandag 2 tot en met zondag 15 april 2012 (Pasen - 8 april 2012)

Anti-pestdag werd in het vijfde leerjaar goed
gebruikt om even stil te staan bij ons dagelijks
gedrag tegenover anderen. We waren er dan ook
van overtuigd dat
'pesten' echt wel niet
kan. Met de beide
klassen werden slo-
gans gemaakt die dan
op verschillende
plaatsen in de school
werden opgehangen.
Pesten - weg er mee !!

Anti-pestdag 2012

Kleurentovenaar terug op bezoek
Op donderdag 22 maart 2012 kwam de kleurentovenaar terug op bezoek. Ditmaal was het kleurtje
‘rood’ aan de beurt ! De kleuters van juf Ginette en juf Ellen brachten dit kleur aan. De kleurentovenaar
keek en zag dat het goed was !! Op naar de volgende kleur !!
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Leerkrachtenteam 2007-2008Vorige week bakten onze kleuters van de derde kleuterklas lekkere zandkoekjes samen met leerlin-
gen van Sint-Theresia. Eerst werd natuurlijk het deeg gemaakt. Daarna werden de koekjes ge-
vormd. Dan werd alles op een bakplaat gelegd. Tenslotte gingen de koekjes de oven in. Alles 'echte
bakkers' moesten we natuurlijk alles ook mooi opruimen. Maar dat hoort er nu eenmaal bij !!

Derde kleuterklas bakt koekjes samen met leerlingen Sint-Theresia

Op bezoek naar het museum van Roger Raveel
Op vrijdag 16 maart 2012 trokken de leerlingen van 5A en 5B met de
fiets naar het museum van Roger Raveel. Dat bevindt zich te Machelen op
ongeveer 200 meter van zijn ouderlijke huis. De tocht verliep langs de
Leie. Juf Lore en Meester Ives begeleidden de leerlingen met de fiets.
Meester Johan speelde bezemwagen. Het was een leuk weertje en we
reden er zo een half uurtje over. In het museum gaven twee vrouwelijke
gidsen deskundige uitleg over Roger Raveel en zijn verschillende werken.
Vooral zijn zelfportretten en de 3D-schilderijen vonden onze leerlingen
erg leuk. Raveel gebruikt ook graag spiegels en dat leidde wel tot leuke
taferelen. Op het einde van de rondleiding mochten we als volleerde

'Raveelkenners' zelf een tekening van een schilderij maken. De resultaten mochten worden gezien.

Complimentjesdag 2012

Op donderdag 1 maart 2012 was het
complimentjesdag. In onze klas (L4A) hebben
we allemaal voor elk klasgenootje en voor de
juf een complimentje opgeschreven. Iederen
kreeg achteraf dus een een omslag boordevol
complimentjes. Wat leuk om te doen maar
zeker om te krijgen !!

Naar het theater voor L4 !
Op dinsdag 28 februari 2012 gingen de klas-
sen 4A en 4B met de bus naar Waregem om te
genieten van het theater 'Wind in de wilgen'.
Samen gingen we door vier seizoenen met Mol
en Rat. Er kwam heel veel muziek en tal van
gekke geluiden in voor. Mol en Rat stroomden
mee met de rivier en ontmoetten hun vrienden
Das en Pad. Ze pasten zich aan, net als wij in
elk seizoen. Bijvoorbeeld in
de winter krijgen ze een
dikkere vacht of sommigen
doen een winterslaap. De
acteurs uit het theater-
gezelschap "Luxemburg"
speelden ook op verschil-
lende muziekinstrumenten
zoals een gitaar, viool of
fluit. Een geslaagde muzi-
kale namiddag dus !
Victor Van de Moortele L4B


