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Voorwoord

's Morgens reden we met de bus naar Gent.  Wij hebben atletiek gedaan.
We deden er verschillende sporten. Bij hoogspringen moet je de schaarsprong
gebruiken. Verspringen was ook leuk. Je moest een aanloop nemen en dan met je
ene voet afstoten in het zand. Bij 60 meter spurt moet je ervoor zorgen dat je in
het begin mee bent met de groep en op het einde keihard sprinten.
Estafette loop was ook heel leuk omdat je een staaf mocht doorgeven.
Speerwerpen was ook fijn! Je moest  een pijl zo ver mogelijk weggooien.
De laatste sport was medecinbal werpen. Die bal weegt 2 kg, dat was veel!
Ik vond het een super dag!  - Geschreven door Elien Neirynck - 3B

Dinsdagmorgen 6 december om 8u15 moes-
ten we verzamelen om te vertrekken naar Tienen. De busreis verliep
vlotjes. Na twee uur rijden, waren we er al. We werden hartelijk
verwelkomd en kregen direct te horen waar we mochten zitten.
Eerst aten we ons tussendoortje op en vervolgens ging we er op uit.
Er werden verschillende proefjes gedaan en we leerden batterijen
en elektriciteit maken. Daarna leerden we over dhr. Volta. Deze
wetenschapper deed proefjes om elektriciteit te maken. Eén van
die proefjes was een vlieger met sleutel eraan oplaten bij bliksem
en donder. Vaak werd hij bij die proefjes geëlektrocuteerd. Dat
was het zo rond elektriciteit. Laten we nu even vertellen over het-
geen waarvoor we gekomen waren, nl. hoe batterijen worden

gerecycleerd. Daarvoor gingen we naar een andere ruimte. Op een transportband kwamen batterijen naar
omhoog en die werden dan volgens dikte en grootte gesorteerd. Per categeorie worden ze dan
gerecycleerd zodat ze opnieuw bruikbaar worden voor de mensen. Daarna kregen we een koekje en een
drankje. Het laatste deel van de dag was er nog een quiz en de resultaten waren goed. Als afsluiter kre-
gen we allemaal een spel 'Wat ben ik' in verband met recycleren. Toen trokken we terug naar huis en
iedereen was opgewonden op de bus van deze uitstap. Uw verslaggever - Arthur Geeraert

Indooratletiek in de Topsporthal Gent voor het derde leerjaar

Zesde leerjaar op bezoek naar Villa Pila

In de turnles bij meester Nick kregen de leerlingen van de derde graad de kans tot acrogym.  Meester
Nick had een aantal voorbeel-
den klaar en de leerlingen
konden die in groep uitvoeren.
Onze acrobaten deden het
meer dan behoorlijk en af en
toe zag je een mogelijke
turnoefening uit de Olympi-
sche Spelen 2012 van Londen
nu al in onze lokale turnzaal.

Acrogym in de derde graad

Geachte ouders,

Eenvoudig klinkt onze wens voor u:
voor iedere dag in het nieuwe jaar
een goede engel aan je zijde
een ster die veilige wegen wijst
een hart dat blij kan zijn om vele kleine dingen.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar!

Annie Boerjan en Franky De Graeve.
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    Maandkalender januari 2012

  vr 06 januari 2012: DRIEKONINGEN

ma 09 januari 2012: Zwemmen 5A+5B, 6A+6B
di 10 januari 2012: Geleid bezoek bib K2 - (VM)
wo 11 januari 2012: Geleid bezoek bib K2/3 - (VM)
do 12 januari 2012: Workshop actuele kunst Waregem voor L4A (NM)

 ma 16 januari 2012: Zwemmen 2A+2B, 3A+3B, 4A+4B / Atletiek indoor Gent voor L4 (NM) /
                                Dikketruiendag / Technopolis voor L6 (Volledige dag)
 di 17 januari 2012: Zwemmen 1A+1B
 vr 20 januari 2012: Tweedaagse ICT / Kronkeldiedoe Palaestra voor L1 (VM)

 ma 23 januari 2012: Zwemmen 6A+6B / Leeruitstap naar Gent voor L5 (Volledige dag)
 di 24 januari 2012: Infoavond instappers bij juf Ann (P1/K) om 18u30
 wo 25 januari 2012: SVS - Badmintoninitiatie Leiepoort - Sint-Hendriks: L3 en L4 (NM)
 do 26 januari 2012: Workshop actuele kunst Waregem voor L4B (NM) /
                               Spelcarrousel Palaestra voor L3 (VM)
 vr 27 januari 2012: Pedagogische conferentie

Eetfestijn 2012
* De directie, leerkrachten en ouderraad herinneren alle ouders graag aan het eetfestijn 2012. Dit gaat
   zoals de vorige jaren door in de Brielpoort te Deinze en wel op de datum van zondag 12 februari 2012.

Geboorten
* Leonie, dochtertje van juf Meena en broertje van Seppe Lassuyt (P/K1).

Overlijden
* Dhr Noël De Pauw, broer van Sonja De Pauw (ex-kleuterleidster)

Goed om weten !!

Jarige kleuters -januari 2012 Winnaars appelverkoop 2011

 ma 30 januari 2012: Zwemmen 2A+2B, 3A+3B, 4A+4B
 di 31 januari 2012: Zwemmen 1A+1B / Attitude-,punten- en semesterrapport / Kaaikrant 6

Zoals elk school-
jaar organiseer-
den mstr Nick en
juf Chris een
appelverkoop. De
opbrengst gaat
integraal naar
nieuw turn-
materiaal. Samen
met de ouderraad
werden heel wat

pakketten samengesteld. Onze leerlingen en kleuters
verkochten maar liefst 772 kg appels. Zij die 5 of 10
pakketten konden verkopen kregen deze week een
leuke attentie. De namen van de uiteindelijke 23
winnaars vindt u terug op onze website onder de
rubriek - Vestigingen - Deinze - Nieuws !
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Leerkrachtenteam 2007-2008
Sint en zijn Zwarte Pieten bezoeken onze school

Kerstviering van onze kleuters

Prettige feestdagen
De directie, leerkrachten en

kleuterjuffen wensen U
samen met alle leerlingen en
kleuters van de basisschool

OLV-Deinze heel fijne
eindejaarsfeesten en een

gezond en gelukkig jaar

    2012.
         Geniet er van !!!

Op vrijdag 2 december 2011 was het dan weer zover. De Sint kwam die dag op bezoek. We werden al goed
in de sfeer gebracht op de speelplaats. Sinterklaasliedjes galmden immers door de luidsprekers. Toen
trokken we naar het vernieuwde Sint-Poppplein. Plots begonnen de klokken heel hard te beieren want de
brug over de Leie ging open. We zagen de Sint en zijn vier Pieten op een boot aankomen. Maar ze voeren
ons voorbij. Natuurlijk weer een grap van die gekke Pieten. Maar de Sint wees hen met de vinger en de
boot keerde zich en meerde aan. Er was een hartelijke ontvangst. Picknicken en andere lekkernijen wer-
den rondgedeeld. Toen kregen we echter een probleem. De Sint moest de straat oversteken naar onze
school en er ligt geen zebrapad. Daar was Hij niet over te spreken. Gelukkig waren enkele leerlingen samen
met de Pieten bereid een zebrapad op straat te tekenen. Ondertussen gaf de GymPiet wat gymles op het
Poppoplein. Onze kleuters dansten enthousiast mee. Ook op de school was er een goede ontvangst. Ieder-
een trok dan naar de klas en de Sint en Piet trokken klas per klas rond. Na de speeltijd was er dan tijd
voor gezelschapspelen. Ook in de namiddag stonden allerlei leuke activiteiten op het programma. Dank u
wel Sint en lieve Pieten en tot volgend jaar !!!

Op maandag 19 december 2011 vierden we met onze kleuters de kerstviering in de dekanale kerk OLV
Deinze. EH Deken Rudy Van Acker ging deze viering voor. Eerst werd er geluisterd naar een kerstverhaal,
verteld door juf Eline. Daarna werden kerstliedjes gezongen, kerstversjes voorgedragen en werd door de
oudste kleuters het kerstverhaal uitgebeeld. Het was een ingetogen moment voor onze kleuters. Proficiat
aan alle kleuterjuffen voor deze fijne viering.


