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Maandagnamiddag 16 januari 2012 trokken de beide vierdes naar
de Topsporthal te Gent voor de indooratletiekactiviteit. Er kwa-
men verschillende atletiekdisciplines aan bod; speerwerpen, ver-
springen, kogelstoten, hoogspringen, estafettelopen en de 60m
spurt. Iedereen deed zijn uiterste best om echt een 'atletiek-
kampioen' te worden. Af en toe was er ook een wedstrijdje en de
winnaars werden als echte kampioenen op het podium geplaatst.
Een leuke sportieve namiddag.

Zelf een vliegtuig aan de grond zetten,
een dutje doen op een spijkerbed,
fietsen op een kabel op 5m hoogte,...
In Technopolis, het Vlaamse doe-centrum
voor wetenschap en technologie in Mechelen,
kan het allemaal! Leuk, spannend én leerrijk!

'Ik ben op jou!'

Dit is een thematentoonstelling voor 10 tot 14-jarigen,
waarin ze alles op een speelse en verantwoorde manier
ontdekken over verliefdheid, de ontwikkeling van je lichaam.
Aan de hand van de animatiefiguurtjes Titeuf en Nadia biedt
'Ik ben op jou' op een leuke, interactieve en fijngevoelige manier
antwoord op de prikkelende nieuwsgierigheid.
 In 'de badkamer' staat het lichaam in de schijnwerpers.
Ze hangen haarbosjes op de correcte lichaamsplek,
zingen karaoke met een ontwikkelende baard in de keel
of spotten met puistjes en zweetgeuren.

Dus in het kort, Technopolis is zeker een aanrader om meer te weten
over puberteit enz.
                                                                           Door Imke en Amélie, 6A

Indooratletiek in de Topsporthal Gent voor het vierde leerjaar

Technopolis, waar experimenteren fun is!

Gedichtendag

Op donderdag 26 januari was het gedichtendag.
Daaraan deden we mee met een lach.
De ene klas leerde een gloednieuw
gedichtje.
De andere klas schreef er liever één
in een schriftje.
Gekke leerlingen van 1A en 1B, brach-
ten zelfs hun pyjama mee!

Geachte ouders,

De "Nieuwjaarsmaand" bracht mensen samen, deed harten sneller kloppen. Tussen mensen onderling wer-
den hartelijke wensen verwoord van vreugde, voorspoed en geluk. De voorgelezen nieuwjaarsbrieven
brachten ouders, grootouders,… tot ontroering. We begonnen met de beste intenties en voornemens aan
het "gloednieuwe" jaar. Laat ons deze sfeer van liefde en hartelijkheid tegenover elkaar aanhouden een
jaar lang. Kleur het nieuwe jaar met
Rood van de 'liefde', Groen van de 'hoop'
Blauw van de heldere hemel, Paars van het verdriet dat we dragen
Goud van de dagen van 'vriendschap, vreugde en vrede'
Wij wensen jullie een kleurrijk 2012
Ook het eetfestijn, zondag 12 februari, biedt kansen om in een gezellig kader samen te zijn met genegen-
heid. We hopen ook u te mogen verwelkomen.
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    Maandkalender februari 2012

wo 01 februari 2012: Ouderrraad om 20u
do 02 februari 2012: Oudercontact op aanvraag: K1/K1-2/K2 / Oudercontact lagere school

 ma 06 februari 2012: Zwemmen 5A+5B, 6A+6B
 wo 08 februari 2012: Studiekeuze CLB 6e leerjaar om 20u in zaal Rekkelinge
 vr 10 februari 2012: Toneel in Kopergieterij te Gent voor L6 (NM)

 ma 27 februari 2012: Zwemmen 2A+2B, 3A+3B, 4A+4B / Week van de Volleybal /
                                  Medisch Schooltoezicht K2 (23) + 7
 di 28 februari 2012: Zwemmen 1A+1B / Medisch Schooltoezicht K2 / Theaternamiddag voor
                                L4 in De Schakel te Waregem / Oudercontact voor K3
 wo 29 februari 2012: SVS ‘Tussen vier vuren’ Leiepoort Sint-Hendriks: L3 en L4 (NM)

Geboorten
* Roos, zusje van Wout De Dapper (PK1)
* Emmanuel, broertje van Michiel (L1B) en Delphine (K2-3) Dull

Overlijden
*  Greta Coene, oma van Aline en Mathias De Smijtere (L2B)
*  Monique Coussement, gewezen leerkracht Zusters Maricolen
*  Monique De Wulf, oma van Helena Wouters (K1)
*  Zuster Cecile, overste van Zusters Maricolen Deinze

Goed om weten !!

Jarige kleuters -februari 2012

 za 18 februari 2012 tot en met zondag 26 februari 2012: KROKUSVAKANTIE

zo 12 februari 2012: 15e EETFESTIJN in zaal BRIELPOORT te Deinze (11u30-14u)

 ma 13 februari 2012: Zwemmen 2A+2B, 3A+3B, 4A+4B
 di 14 februari 2012: Zwemmen 1A+1B / Personeelsvergadering - GEEN STILLE STUDIE
 wo 15 februari 2012: Carnaval kleuters
 vr 16 februari 2012: Carnaval lager / Pannenkoekenfestijn voor iedereen

Kleurentovenaar terug op bezoek

Elke maand kijken we uit naar het bezoek van de kleurentovenaar.
De tovenaar komt namelijk kijken of we wel een nieuwe kleur verdie-
nen op ons schoollogo. Deze maand brachten de kinderen van juf
Cindy (K2/3) en juf Caroline (K3) een blauwgekleurd liedje en
dansje. Het werd een prachtig spektakel! Proficiat!

De ouderraad dankt de Cera van harte voor zijn
financiële inbreng bij het verder realiseren van onze
woonwagen. Met de geldelijke steun wordt vooral
gezorgd voor educatief materiaal, te gebruiken bij
allerhande activteiten in deze gezellige ruimte !!
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4A op leeruitstap naar museum Be Part te Waregem

Beroepenhuis + kinderrechtenwandeling voor het vijfde leerjaar

Op maandag 23 januari 2012 trokken we met het vijfde
leerjaar richting Gent. Gelukkig was het die dag geen natio-
nale staking. De vakbonden hadden dit een week later
ingepland. We stonden stipt op tijd klaar aan de bushalte.
Voor velen was een busrit naar Gent al een belevenis op
zich. Overal worden we immers met de auto heen gebracht.
Een lijnbus wacht niet! Je moet maken dat je het uur-
schema goed in de gaten houdt en bovendien moet je hier en
daar eens overstappen.  Eenmaal aangekomen in Gent ston-
den de begeleiders van het Beroepenhuis ons op te wachten.
Na een inleidend filmpje over de verschillende soorten
beroepen en sectoren werd het tijd om zelf de handen uit
de mouwen te steken! Het metselen van een muurtje, ont-
werpen van een badge of een zoektocht doorheen de ten-
toonstelling, alles was even plezant en leerrijk om te doen.
‘s Middags verorberden we onze picknick en nadien was het tijd om de stad in te trekken. Twee gidsen
loodsten ons doorheen de binnenstad en wisten ons alles over de kinderrechten te vertellen.  Die
kinderrechten zijn wel heel belangrijk want weet je dat niet elk kind het even goed heeft als wij? Zo
zijn er vele kinderen die niet naar school kunnen of ze hebben geen tijd voor ontspanning. Na zo'n
dagje beseffen we dat we best tevreden mogen zijn met zoveel kansen die we krijgen. Dit is zeker
niet voor iedereen het geval!

Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Deinze

VIJFTIENDE
EETFESTIJN

BRIELPOORT
   DEINZE

Zondag 12 februari 2012 van 11u30 tot 14u

Laatste inschrijvingsdagen !!!
Opbrengsten ten voordele van de uitbouw van

pedagogische projecten binnen de verschillende
kleuter- en lagere klassen.

Op donderdag 12 januari 2012 trokken de leerlingen van 4A  op leeruitstap
naar het Be Part-museum te Waregem. Enkele ouders en grootouders ston-
den in voor het vervoer. Daar aangekomen stond de gids ons al op te wach-
ten. Haar naam was Alexandra. In het museum werd één groot werk van de
kunstenaar Sharif bestudeerd. Hij maakte een groot familieportret van zijn
ganse familie. Nadien werden we allemaal gefotografeerd en maakten we
naar voorbeeld van het kunstwerk een eigen familie. Er was de familie Lip-
penstift, Kittens en Stoerheid. Nadien mocht iedere familie naar de kunst-
werken van de andere gaan kijken. Nadien keerden we naar de school terug.
Het was een kunstrijke en creatieve dag.

De leerlingen van het vierde leerjaar A !!

Eetfestijn 2012


