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Bezoek aan de wereld van Kina met de derde kleuterklas
1001stippen...
Hippe kleuren en een duizelingwekkend aantal stippen vormen het decor
van de paddenstoelententoonstelling. Je ontdekt er de magische wereld
van het bos.
Je kan plaats nemen in de heksenkring en luisteren naar een verhaal of
een gedicht. Welke paddenstoel kan jou met zijn geur verleiden?
De abrikozenrussula of de grote stinkzwam?
Paddenstoelen hebben soms hele gekke vormen. Er bestaan er die lijken
op een fietszadel, op roze kauwgom, een aardappel, een oor, een ster...
Je moet opletten voor de giftige soorten, ze zijn niet ver weg.
En hebben jullie zich al afgevraagd wat paddenstoelen graag eten?
Tot slot mag je gekke namen raden zoals de muizenstaartzwam en de oliebol... Kortom,het is superleuk in de
wereld van Kina.
De kleuters van juf Cindy en juf Caroline.

Waarom moeten jullie opvallen in het verkeer ?
Elk jaar worden voetgangers en fietsers aangereden,
doordat een automobilist ze in het donker niet tijdig
opmerkt. Kinderen daarenboven zijn kleiner van gestalte.
Ze worden minder snel gezien in het verkeer en lopen dus
nog meer risico. Om de kans op een ongeval te verkleinen,
zorg je ervoor dat je gezien wordt wanneer je op straat
komt. Wanneer jij de aanrijdende auto gezien hebt, is
het nog niet zeker dat die automobilist jou gezien heeft!
Opvallen door heldere kleuren en reflecteren is de
boodschap!
De werkgroep verkeer

Een boswachter op bezoek in de 2de kleuterklas

Naar aanleiding van ons bezoek aan het bos kregen we in onze
klas op 16 november het bezoek van de boswachter van Lozer-
bos. De boswachter is de opa van Arjen in onze klas.
“Een boswachter in uniform!” Dat was pas echt! Het was een
aangenaam gesprek en we luisterden naar de bosverhalen en
hij beantwoordde al onze vragen waar we vooraf goed over
nagedacht hadden.
Nu weten we wat het is en hoe het voelt om een echte bos-
wachter te zijn. Met liefde voor de natuur en de zorg voor
alles wat leeft en groeit…
Bedankt! Het was een fijn bezoek.
Groetjes van alle kleuters en juf Ginette

Nieuwe peuters in de klas van juf Ann
Juf Ann kreeg op 7 november 2011 na de voorbije herfstvakantie
maar liefst negen peuters bij. Dat maakt het snel heel wat drukker
in de klas. Na één dag voelden deze jonge peutertjes zich echt al
thuis in deze klas. Welkom aan Tao – Linde – Daan – Tuur – Lotte –
Tibo – Seppe – Mona en Bartosz. Het gaat jullie goed op onze school.

Bericht aan onze ouders !!!
1) Is het mogelijk om kledij uitgeleend door de school (bv.
leggings en lange broekjes peuters/kleuters, onderbroekjes,
zwemgerei lager, …) terug te bezorgen aan de school, want wij
komen in de problemen met onze voorraad.

2) Mogen wij vragen aan de ouders om kinderen niet terecht te wijzen op de speelplaats. Indien problemen
kan men zich wenden tot de directie die dan de nodige stappen zal ondernemen.
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    Maandkalender december 2011

  vr 02 december 2011: De Sint komt naar onze school !!

ma 05 december 2011: Zwemmen 2A+2B, 4A+4B, 5A+5B / All indoor voor 3A+3B (VM),
                                  Ouderraad om 20u
di 06 december 2011: Zwemmen 1A+1B / Bezoek Villa Pila in Tienen voor 6A+6B
wo 07 december 2011: Eerste Communie - Vormingsavond in Sint-Theresia-Instituut om 20u

 ma 12 december 2011: Zwemmen 5A+5B, 6A+6B
 di 13 december 2011: Klasoverschrijdende activiteit L1+L2: kerstknutselen (NM)
 do 15 december 2011: Klasoverschrijdende activiteit L1+L2: kerstknutselen (NM)
                        Geen stille studie wegens personeelsvergadering
 vr 16 december 2011: Up for Fun: oudermoment L5+L6: 15u30 tot 17u30

 ma 19 december 2011: Zwemmen 2A+2B, 3A+3B, 4A+4B / Kerstviering kleuters in kerk
 di 20 december 2011: Zwemmen 1A+1B
 wo 21 december 2011: SVS - Dans - Mozaïek Astene: L1-2-3 (NM)
 do 22 december 2011: Klasoverschrijdende activiteit L1+L2 (VM + NM)
 vr 23 december 2011: Attitude- en puntenrapport
                                   Kerstviering LO in kerk - (groot)ouders welkom: 09u00
 ma 26 december 2011: Zangstonde O.-L.-Vrouwekerk voor de vrijwillige zangers: 16u00

Verplaatsen activiteit ouderraad
* Het ouderraadfeest MARICOOL 2 (echt wel de moeite waard om aan deel te nemen) gaat NIET door
   op zondag 11 maart 2012 maar wel op zondag 18 maart 2012.

Geboorten
* Sandro Bosmans, broertje van Kyano (K2/3) en Gregory (L2B)
* Luka Van de Walle, broertje van Alexander (PK1)

Overlijden
* Mevr Agnes De Raeve, overgrootmoeder van Helena (2A), Laurens (1A) en Simon (K2/3) Van Steenkiste
* Dhr Yvan Covent, grootvader van Thalia (6B) en Ilana (K3) Covent

Goed om weten !!

Jarige kleuters - december 2011 Appelverkoop 2011

Onze appelverkoop werd terug
een groot succes. Er werden maar
liefst 386 pakketten of 772 kg
van deze lekkere en gezonde
snoepjes aangekocht. De ouder-
raad had terug de handen vol om
de appels te wegen en netjes te
verpakken. Bedankt aan iedereen om de schoolsport zo
een warm hart toe te  dragen. Ook een hartelijke
dank-u-wel aan allen van het oudercomité die hieraan
hebben meegewerkt. Kleuters en/of leerlingen die
minstens 5 of 10 pakketten verkochten, worden in de
maand december nog verrast met een leuk geschenkje.
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Eerste telling verkeersactie 'Fluohesjes aan'
Op woensdag 16 november 2011 was er naar aanleiding
van de verkeersactie 'FLUOHESJES AAN' een eerste
telling van dit schooljaar. Dit gebeurde onder het waak-
zaam oog van de regionale televisie AVS. Robbe Van Den
Heede uit 6B werd onze reporter van de dag. Hij inter-
viewde directie, leerkrachten, ouders en natuurlijk zijn
medeleerlingen. Op de speelplaats volgde dan een alge-
mene telling. Met 81,7 % overschreed onze school de
vooropgestelde doelstelling van 80 %. Op het einde van
dit schooljaar krijgt de 'Fluoklas van het jaar' zowel bij
de kleuters als bij de leerlingen een gratis schooluitstap
aangeboden. De moeite waard om samen dus een inspan-
ning te doen. Een tweede onverwachtse telling komt
binnenkort. Fluohesjes aantrekken dus !!!
Bekijk met onderstaande link het filmje van AVS:
http://video.zita.be/video-galerij/avskioskvlardennen/AVS_Kiosk_20111116_De_Reporter_in_fluo.aspx

Vijfdes herdenken Wapenstilstand in de streek van Diskmuide - Ieper
Op maandag 14 november 2011 trokken we met onze
beide vijfdes op leeruitstap naar het West-Vlaamse
Heuvelland. Naar aanleiding van het feest van de
Wapenstilstand (11 november) bezochten we onder meer
de IJzertoren te Diksmuide, was er een geleide wande-
ling door de oude stadskern van Ieper waar we vooral
een kijkje namen aan de alomgekende Menenpoort.
Daarna aten we te Ieper onze picknick op. Tenslotte
bezochten we het Tine Cote Cimetery te Langemark
waar heel wat gesneuvelde soldaten van die vreselijke
WO I begraven liggen. Het deed ons vooral even stil-
staan bij het nutteloze van oorlog voeren. Deze uitstap
was een frisse maar leerrijke belevenis.

Goudlokje - ondeugende kapoen

Week van de smaak in samenwerking met het Sint-Thersia-Instituut

Naar aanleiding van  de voorleesweek luisterden de kleuters van juf
Ellen ( K1/2) en juf Cindy (K2/3) samen naar het sprookje van Goud-
lokje en de drie beren.
Beide klassen werken dit thema verder uit. Juf  Cindy bekeek ook
nog andere sprookjes .
De kleuters leerden stappen als beren, brullen als beren, sprookjes
maken,… En ………. BERENPAP maken.  Niet alleen onze kleuters hou-
den van berenpap, maar ook Goudlokje. Stiekem kwam ze in onze
klassen binnen om te smullen van onze berenpap !!

Basisschool OLV bereikt top-100 van beste batterijeninzamelaars van België

Onze school staat in de top 100 van beste batterijninzamelaars van België en krijgt
daarom van BEBAT, die batterijen inzamelt en recycleert, een schitterend cadeau. Maar
liefst 50 leerlingen kunnen gratis met de bus een daguitstap maken naar Villapila in
Tienen. Daar is immers het attractief en leerrijk bezoekersparcours van BEBAT geves-
tigd. Men zal er ons wegwijs maken in de soorten batterijen, de geschiedenis van de
batterij, het sorteerproces, ... . Een onschuldige hand bepaalde welk leerjaar hiervan kan
genieten.
And the winner is .... L6.

Tijdens de week van de smaak kwamen leerlingen van het Sint-Thersia-Instituut in
de verschillende klassen van de lagere school. Telkens werd er een spel gespeeld.
Tussendoor legden onze leerlingen allerlei proefjes af rond de smaak van verschil-
lende producten.
Zo leerden we dat ‘de smaak’ naast het gezicht, het gehoor, het ruiken en het voelen
een heel specifiek zintuig is dat verschilt van persoon tot persoon.
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Libelle-wedstrijd 2011
Onze school deed mee aan een wedstrijd die uitgeschreven werd
door het weekblad Libelle , in samenwerking met Levis let's
colour : "Onze turnzaal is tiptop" :
De opdracht bestond eruit een ontwerp te maken van hoe we
onze turnzaal konden omtoveren tot een aantrekkelijk pareltje
van kleur.  Met een groepje leerkrachten begonnen we te
brainstormen en te zoeken hoe we dit zouden aanpakken.  Ver-
schillende ideeën passeerden de revue, en uiteindelijk kozen we
voor een ontwerp in de stijl van Roger Raveel, de bekende kun-
stenaar uit Machelen.  Zijn werk is uniek, eigenzinnig, kleurrijk,
en spreekt jong en oud aan.  Naar onze mening was het heel

belangrijk om de kinderen zelf bij het ontwerp te betrekken.  We lieten hen
kennismaken met het werk van deze kunstenaar en zijn specifieke kenmer-
ken.  De kinderen kregen 2 bladen om naar eigen creativiteit en naar het
voorbeeld van Raveel twee van de 4 muren te ontwerpen.  Ongeveer 200
kunstenaartjes gingen van start aan deze - toch niet eenvoudige - opdracht.
Het werd een hele klus om uit al deze prachtige werkjes de beste te selecte-
ren.  Uiteindelijk kozen we voor het unieke ontwerp van Ellyn De Rho uit 4A,
en we vroegen haar ook om de andere 2 muren te ontwerpen.  We kregen een
heel passend en artistiek werkje terug. Bravo Ellyn !
Samen met heel wat andere informatie stuurden we het geheel op naar de
wedstrijdjury. Wie weet winnen we een mooie make-over van onze turnzaal?

Kleurentovenaar terug op bezoek

Op dinsdag 22 november kwam de kleurentovenaar een kijkje nemen op onze school. De leerlingen van het
vijfde leerjaar waren verkleed als bomen. Samen met de leerkrachten brachten ze een bosverhaal tot
leven. De kleurentovenaar zag dat het goed was en schilderde een nieuw kleur op ons logo. We kijken al
uit naar het volgende bezoek van de tovenaar.

Naar het kasteel van Ooidonk met het vierde leerjaar

Op vrijdag 22 oktober 2011 (dinsdag 18 was het te slecht weer) trok-
ken de beide vierdes naar het Kasteel van Ooidonk. De trip ging te voet
en zoals de echte 'natuurliefhebbers' trokken we door velden en wei-
den, langs sloten en beken richting het mooie kasteel. Onderweg namen
we ook het 'veerbruggetje' over de Oude Leie. Dat is draaien geblazen
want via kabels trek (draai) je het vlot
naar de overkant. Het weer zat nu wel
goed mee. Er waren prachtige stukjes
natuur te zien. Over de middag aten we

onze picknick. In de namiddag bezochten we dan het kasteel. Een gids
leidde ons rond, door de verschillende mooie zalen. Rond half vier kwamen
we terug aan op school. Echt wel een coole dag !!!

De leerlingen en leerkrachten van het vierde leerjaar



- 6 -

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de werkgroep 'Pastoraal'" van onze school ook dit jaar een avond
adventskransen maken. Die ging door op donderdag 24 november 2011 in de refter van de school. Samen
met leerkrachten, ouders, grootouders en sympathisanten van de school werden er heel wat kerstkransen
ontworpen.  Het werd een gezellige bedoening. Op vrijdagmorgen 25 november 2011 kwam EH Deken Rudy
Van Acker de verschillende kerstkransen zegenen op de speelplaats. Vanaf maandag 28 november brandt
in de verschillende klassen een eerste kaarsje in de voorbereiding op Kerstmis.

Adventskransen maken

ADVENT

God, in deze donkere dagen, bidden we Jou,
om licht en inzicht, om recht en vrede.
Daarom laten wij de adventskaarsen branden.
Opdat uw licht doorbreekt in al wat klein en kwetsbaar is.
Maak ons attent voor wat er om ons heen gebeurt.
En help ons teken van hoop te zijn
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De geschiedenis van onze turnzaal

Wist u dat onze turnzaal bijna een eeuw oud is ?

In 2013 vieren we haar honderdste verjaardag! Daarom gingen we op zoek naar oude documentatie. De
zusters van het Maricolenklooster naast onze school bezorgden ons niet alleen schitterende foto's maar
ook een schat aan informatie! Zo kwam een onvermoede geschiedenis aan het licht…
Het gebouw waarvan onze turnzaal deel uitmaakt, werd voltooid in 1913. Helaas brak kort daarna WO I
uit. Het eerste gebruik van de zaal had helemaal niets met de school te maken: er werden immers soldaten
in onder gebracht!
Verder opzoekingswerk leidde tot steeds meer ontdekkingen…
Die bewuste soldaten bleken Duitsers te zijn! Onze turnzaal was immers een deel van het 'Duitse
Kriegslazarett Maricolen in Deynze.'  waar gewonde en zieke Duitse soldaten verzorgd werden.  Dat was
gelegen  op het domein van de Zusters Maricolen, in en rond onze huidige school dus. De klassen werden
vanaf 1914 ingericht als dokterskabinetten, de gewonde en zieke Duitse soldaten werden  naar hier over-
gebracht  met  boten.
Volgens sommige bronnen liet de jonge en geduchte Herman Göring zijn amandelen knippen in dit oorlogs-
lazaret! (zie onderstaand artikel uit het Nieuwsblad)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerde hij het commando
over het Richthofen-squadron nadat Manfred von
Richthofen, de 'Rode Baron', was gesneuveld. Bij een lucht-
gevecht werd Göring zelf eveneens ernstig gewond zodat de
oorlog voor hem afgelopen was. Hij bestreed de pijn van zijn
oorlogswonde door morfine te slikken, waaraan hij uiteinde-
lijk steeds zwaarder verslaafd werd (pas na zijn gevangenne-
ming op 8 mei 1945 zou hij afkicken). Tijdens de oorlog begon
hij ook lichamelijk aan te komen. Bij zijn gevangenneming
woog hij ruim 140 kilo, wat hem uiteindelijk een bedrieglijk

goedaardige uitstraling opleverde.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog had Göring last van zijn amandelen. Hij reisde vanuit de Elzas naar het
'Kriegslazarett Maricolen in Deynze' om zich daarvoor te laten behandelen. Waarom hij - of all places -
hiervoor precies naar Deinze reisde, is niet bekend.
Lothaire Vanoverbeke, die al veel studiewerk deed over vliegvelden en luchtvaart tijdens de beide Wereld-
oorlogen en een boek schrijft over Göring, vraagt zich af of er in Deinze misschien een speciale medische
eenheid aanwezig was of een befaamde arts. Deinze was in 14-18 in ieder geval een centrum voor gewonde
Duitse soldaten. Er waren zeer veel artsen en verpleegkundigen aanwezig. Naast het lazaret in de tuinen
van de Zusters Maricolen was er eveneens één aan het Sint-Jozefsklooster in Petegem.

Op  de volgende foto ziet u de turnzaal van buiten af (benedenverdieping aangeduid met de pijl), genomen
vanuit de tuin van de Zrs Maricolen (jaren 20) :

Hieronder een foto anno 1918, genomen vanuit
de turnzaal met zicht op tenten van het Rode
Kruis :
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Eetfestijn 2012

Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Deinze

VIJFTIENDE
EETFESTIJN

BRIELPOORT
   DEINZE

Zondag 12 februari 2012 van 11u30 tot 14u

Opbrengsten ten voordele van de uitbouw van pedagogische
projecten binnen de verschillende kleuter- en lagere klassen.

MEER FOTO’S VAN HET VOORBIJE GROOTOUDERFEEST VINDT U OP DE WEBSITE:
www.olvdeinze.be onder de rubriek Deinze - activiteiten !!!

Grootouderfeest kleuters 2011

Op vrijdag 18 november 2011 ging voor de grootouders van onze kleuters het “Grootouderfeest 2011” door.
De kleuterleidsters kozen voor een modeshow rond verschillende thema’s. Je had het thema slapen, het
thema werken, het thema sporten, het thema strandmode, .... . Met leuke muziek en aangename dansjes was
de catwalk mooi gevuld. Een eerste impressie vindt U hieronder !!


