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Geachte ouders,
Na het zonnige weekend van Pinksteren, droomden velen reeds van de zomervakantie. Maar daar zijn we
nog niet aan toe natuurlijk. Eerst zich flink inzetten om de herhalingslessen door te nemen en eens te
toetsen in hoeverre iedereen de leerstof al dan niet bezit. Misschien nog wat meer oefenkansen geven,
bevestigen dat alles prima gaat, besluiten nemen,… zaken waar nu onze volle aandacht naar uit gaat. En
daarna nog eventjes de tijd om te genieten van een schoolreis, een korte uitstap, een gezellig samenzijn
om het schooljaar gezamenlijk af te ronden. Uiteraard mag u de GEZINSFIETSTOCHT niet missen. Deze
gaat door op zondag 24 juni; een ideale sportieve en familiale afsluiter van het schooljaar. We kijken
reeds uit wie deze keer met de 2 fietsen (GRATIS tombola) huiswaarts rijdt.
Traditiegetrouw maken wij ook tijd om de "eindejaarsstudenten" uit te wuiven en de getuigschriften
basisonderwijs op een plechtige manier uit te reiken. Een junimaand die kan tellen dus.

De fluokampioenen zijn gekend !

In november 2011 werden alle leerlingen aangemoedigd om een
fluohesje te dragen tijdens de "donkere weken" op weg van thuis
naar school. Leerlingen die geen fluohesje hadden, mochten een
hesje van de school gebruiken. Daarnaast werden gratis fiets-
helmen ter beschikking gesteld.
Zonder vooraf aan te kondigen werd regelmatig het aantal leerlin-
gen genoteerd dat met een fluohesje naar school kwam. Al deze
cijfers werden in kaart gebracht. We stelden vast dat er tussen
midden november en midden maart gemiddeld 73% van het totaal
aantal schoolkinderen een fluohesje droegen. Onder de leerlingen
die een fluohesje droegen, werd regelmatig een klein geschenkje
verloot. We wensen bij deze ALLE leerlingen proficiat voor de
volgehouden inspanning en belonen ook graag de klas die procen-

tueel het meest een hesje droeg. Voor de lagere afdeling was dit het tweede leerjaar A, de klas van juf
Martine (85%); voor de kleuterafdeling de klas van juf Ellen (K1/2) (82%). Beide klassen hebben een
verrassingsuitstap gewonnen en mogen zich terecht de "fluokampioen" noemen! Uiteraard stond "veilig-
heid" hierbij centraal. We hopen op deze manier de attitude bijgebracht te hebben om bij donker weer een
fluohesje te dragen. We danken alle ouders, leerlingen en leerkrachten voor hun medewerking, het begrip
en het opvolgen van deze raadgevingen.
N.B. - Voor deze actie werden GRATIS fluohesjes ter beschikking gesteld. Omdat kinderen heel vlug deze
hesjes ontgroeid zijn, vragen wij beleefd de gebruikte hesjes deze week terug aan de klastitularis te
bezorgen, zodat wij ze volgende keer terug ter beschikking kunnen stellen. Met dank voor de goede opvol-
ging.

Handen wassen bij onze kleuters

Onze kleuterklassen van P1/K2 , K1, K2/3 en K3 leerden met leerlingen van het STI hoe ze eigenlijk hun
handen moesten wassen.
De leerlingen STI hadden een leuke memory bij en een stappenplan van Handige Hans. Die toonde ons hoe
we onze handen moesten wassen.
Iedereen kwam daarna persoonlijk aan de beurt !!
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    Maandkalender juni 2012

ma 04 juni 2012: Info- avond instappers om 18u30 bij Juf Ann (PK) / Ouderraad om 20u00
di 05 juni 2012: Activiteit leerlingen SVVHI K2-3 (NM)
wo 06 juni 2012: Minivoetbal Leiepoort Deinze campus Sint-Hendriks: L5-L6 (NM)
                          Uittesten leestassen SVVHI in L1: 9u00
do 07 juni 2012: Badminton Brielpoort Meet SVS L5-L6 (VM)
vr 08 juni 2012: Robinsondag Ceder: L4 / Fietsexamen L6: (VM)
zo 10 juni 2012: VADERDAG

Overlijden
*  André Vanlerberghe, overgrootvader van Yasmin (3A) en Anissa (1B),
     schoonvader van Agnes D’Hertefelt, leesmoeke.
Huwelijken
* Lindsey Delbaere en Jerry Van Rijkevorsel (dochter Nadine De Paepe–poetsvrouw).

Goed om weten !!

Jarige kleuters -juni 2012 Canteclaerstoet 2012

Kleurentovenaar terug op bezoek
Op donderdag 10 mei 2012 kwam de kleurentovenaar terug op bezoek. Dit
maal was het kleurtje 'paars' aan de beurt. De leerlingen van het 4de
leerjaar van meester Carl / juf Tine en juf Kathleen brachten dit kleurtje
aan. De kleurentovenaar keek toe en zag dat het goed was.

vr 01 juni 2012: Repetitie Eerste Communie om 13u30 (L1)
zo 03 juni 2012: Eerste Communieviering om 9u30 (OLV-kerk) + Receptie

ma 18 juni 2012: Verkeerswandeling politie L2
di 19 juni 2012: PV - geen stille studie
do 21 juni 2012: Schoolreis Bokrijk L5
vr 22 juni 2012: Schoolreis L1 / L2 / L3
zo 24 juni 2012: Gezinsfietstocht

Op zondag 13 mei 2012 (Moederdag) beleefde stad
Deinze 50 jaar Canteclaerstoet. Heel wat leerlingen
van onze school
figureerden mee
in deze prachtige
stoet. Ook in de
publiciteitstoet
nam onze school
met de woonwa-
gen deel. Een
leuke reclame
voor Basisschool
OLV.

ma 25 juni 2012: Attitude-, punten- en semesterrapport/ Gordel L6 / Schoolreis L4
di 26 juni 2012: Oudercontact 16u15
do 28 juni 2012: Voetbal- en netbaltornooi L5-6 Deinze, Gottem en Wontergem: 10u00
                         /Afscheid zesde leerjaar 19u00
vr 29 juni 2012: Eucharistieviering / Kaaikrant 11 /  Einde schooljaar: 11u40

ma 11 juni 2012: Interdiocesaan proefwerk 6e (VM)
di 12 juni 2012: Schoolreis kleuterschool / Interdiocesaan proefwerk 6e (VM)
vr 15 juni 2012: Sportdag L1 tot L4
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Leerkrachtenteam 2007-2008

De Prinses van Bananenland kwam op vrijdag 4 mei
2012 op bezoek naar onze school. Dit kaderde in het
project 'Bananenland' dat zich hoofdzakelijk focust
op DANS met live-muziek. Met de volledige school
werkten we een ganse dag aan de apotheose van de
dag: 'het Boombal'. 's Morgens arriveerde de prinses
van Bananenland op onze school. De kinderen ontdek-
ten al gauw dat er hen een belangrijke dag te wachten
stond! Ze gingen met de prinses op zoek naar de zieke
Regeboogkoning. Gelukkig staken de muzikanten een
handje toe. Ze gooiden het met de kinderen op een
akkoordje, om samen een heus bal te organiseren.
Hopelijk vonden ze op het eind van de dag dé sleutels van de verschillende poorten en kregen ze
toegang tot het kasteel. Met een sterk visueel, humoristisch, muzikaal en interactief drama brach-
ten de prinses en haar twee muzikanten de kinderen in de sfeer van een waar dansfeest. De apothe-
ose in de namiddag met heel wat aanwezige ouders was dan ook een waar succes.

Wij zijn bij de brandweer !!

B O S (Boombal op School)

In de peuterklas van juf Eline en juf Sabine kwam het thema 'Brandweer' aan bod. We verkleedden
ons als echte brandweerlui, we speelden met de brandweerwagen, tekenden en knutselden heel wat
rond dit thema. Ook in de turnles moesten we oefenen om goede brandweerlui te zijn: we klommen
en klauterden, kropen door gangen. Zelfs onze klaspop was brandweerman van dienst.

Naar Brugge en het Zwin voor L4 Op dinsdag 22 mei 2012 trokken de beide vierdes op
leeruitstap naar Brugge en Het Ziwn. De eerste halte
was te Brugge. In deze mooie culturele stad bezochten
we een aantal geschiedkundige gebouwen zoals het
Belfort. Dit gebouw telt 366 treden. Je kan dit goed
onthouden omdat dit het aantal dagen van een
schrikkeljaar zijn. We bezochten er ook de markt met
zijn gildehuizen. Rond de middag trokken we naar Het
Zwin te Knokke. Eerst aten we onze picknick, daarna
gingen we naar de ooievaars kijken. Er zitten heel wat
ooievaarskoppels in het Zwin te broeden. De dieren
worden ook op vaste tijdstippen gevoederd. Tenslotte
kwam het 'zware werk' er aan. We trokken door de
slikken en de schorren. Het was hoogwater en onze
laarzen liepen onder. Geen paniek want het was goed

weer en we hadden reservekledij bij. Maar soms kwam er wat getrek aan te pas om elkaars laarzen los te
maken. Al bij al een heel fijne dag !!
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Zeeklas 5e leerjaar
Gelezen in het dagboek van 5A en 5B. Lees je mee………? (MEER foto’s op www.olvdeinze.be)

Maandag 7 mei.

Vandaag 7 mei, was een hele fijne dag.  Na het afscheid nemen, de
bagage inladen, vertrokken we met de trein naar De Panne.  De tram
stond al klaar in het station en bracht ons naar het Reigersnest.  We
begroetten eerst nog St-Idesbaldus, 't is te zeggen zijn standbeeld.
We maakten onze kamers klaar en 't was tijd voor een eerste flinke
hap. Deze namiddag trokken we naar De Panne voor een prachtige
duinenwandeling in het natuurreservaat "De Westhoek".  Het was wel
een beetje vermoeiend. Na het avondmaal mochten we vrij spelen in de
duinen rond het hotel. We waren wel blij ons bedje te vinden na zo'n
onvergetelijke dag.

Dinsdag 8 mei.

Deze morgen moesten we bij het ontbijt onze picknick klaar maken
want we gingen op daguitstap naar Oostduinkerke. Op het strand was
de garnaalvisser al druk aan 't vissen met zijn grote paard. We
moesten wel eerst een flink door het koude water lopen om de visser
te bereiken.  Hij had niet alleen garnaaltjes in zijn net maar ook heel
wat krabben en nog andere vissen. Even later gingen we met de
zeekoffers aan de slag.  We werden in groepjes verdeeld en deden
allerlei leuke proefjes. Na onze picknick deden we een zoektocht in
het "Visserijmuseum".  Vooral het grote aquarium was heel mooi om te
zien. 's Avonds hadden we een avondje theater met Marco Solo.  Het
was heel grappig.  Hij vertelde zeemansverhalen en we zongen heel wat

zeemansliederen.  We zullen deze avond niet vlug vergeten.

Woensdag 9 mei.

's Morgens trokken we naar het strand van St-Idesbald om zandkastelen te
bouwen of schelpentapijten aan te leggen.  Het was eigenlijk een beetje een
wedstrijd maar de jury vond het heel moeilijk om het mooiste kasteel aan te
duiden.  In de namiddag wandelden we naar het "Blekkerbad" om te zwemmen.
Om in de zee te zwemmen was het toch wel wat te koud.  Er was een glijbaan,
een eiland en een stroomversnelling.  We konden ook buiten zwemmen.  Op de
terugweg beklommen we de "Hoge Blekker", dit is de hoogste duin van ons
land.  We zagen ook een heel moderne kerk nl. "O.L.V.-Ter Duinen. 's Avonds
mochten we weer vrij spelen en ik speelde volleybal.  Anderen bouwden een
kamp en een valkuil. 't Was weer een leuke dag.

Donderdag 10 mei.
Vandaag trokken we met de tram naar Nieuwpoort.  We bezochten de vismijn,
het Albert-I-monument en de sluizen die ze “de ganzenpoot" noemen. We zagen
het water van het binnenland in de vaargeul stromen.
In de namiddag reden we weer naar De Panne en we deden een echte zoektocht
in het natuurcentrum "De Nachtegaal".  We losten maar liefst 57 vraagjes op.
't Was wel heel interessant. 's Avonds was het bonte avond en er werd veel
gedanst en gelachen. Ik was wel blij mijn bedje te kunnen induiken na zo'n
drukke dag.

Vrijdag 11 mei.

Jammer genoeg is het vandaag onze laatste dag aan zee.  Na het ontbijt moesten
we onze koffers maken en de kamers weer netjes maken. We gingen de zee
uitwuiven op de dijk.  We mochten met de go-cart rijden, een souveniertje of een
ijsje kopen of gewoon een beetje wandelen en een babbeltje doen.

In de namiddatg bezochten we de Duinenabdij en zagen daar een halve film want de
elektriciteit viel uit. Spijtig maar ja niets aan te doen. We zagen ook stukken muur
van de oude abdij. Rond 4 uur vertrokken we met de tram weer naar 't station  en
namen daar de trein naar Deinze. Wat was het een fijne zeeklas geweest, alleen een beetje spijtig dat het
zo vlug voorbij was.
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Op boerderijklas - impressies van L3

Na een half uurtje rijden met de bus waren we er.

Ik heb heel veel foto's getrokken.  - Cato

Als we in Merelbeke aangekomen waren, namen we onze valiezen. We
kregen te horen in  welke kamer we mochten slapen en met wie. Dat was
heel spannend. Ik sliep samen met Yana, Sien, Tina, Lisa, Caitlin en Heidi in
het konijnenhok. - Naomi

En op de kinderboerderij is er een kalfje geboren. Na het eten zijn wij naar
de imker gegaan. We hebben ook honing gekregen van de imker. - Tina

Ik heb de diertjes geaaid. De konijntjes zijn
zo lief. - Lenka

Na het middagmaal hebben we een brief
geschreven. Dan hebben we de dieren
gevoederd. - Febe

De warme maaltijd vond ik altijd lekker. Het
ontbijt met croissants vond ik super! - Boaz

In de namiddag gingen we naar de geitenboer.
We dronken geitenmelk en aten geitenkaas.
We kregen veel uitleg. - Sien

Vorige week waren we op kinderboerderij, het was leuk. Er waren veel dieren: lama's, paarden, geiten
en zelfs konijnen. - Oscar

We hebben een bezoekje gebracht bij de geitenboer.
Daar zagen we machines om de geiten te melken en
daarna mochten we proeven van de geitenkaas en de
geitenmelk. - Thibault

Mijn kamer noemde het waterputje . Ik sliep samen
met Thibault en Oscar. Er was een stapelbed en ik
sliep van  boven en van onder sliep niemand. - Laurens

Er was een hond op de boerderij. We zijn naar de
molen in Schelderode geweest. De huifkar vond ik het
leukst. Het onweer veel minder. - Emiel

We hebben met de huifkar gereden. Op dinsdagavond kwamen de leerkrachten op bezoek. Zelfs de
directeur. Die had een verrassing mee voor ons . Jammie! - Caitlin

Het eten was super lekker: worst, aardappelen en appelmoes. De laatste dag hebben we koeken
gebakken. In de namiddag reden we met de pony. - Laura

Ik vond het heel leuk op boerderijklas!  Spijtig dat ik afscheid moest nemen. - Amélie

De laatste dag hebben we een briefje geschreven naar onze ouders. - Lucas

Boerderijklas 3e leerjaar
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Boerderijklas 3e leerjaar

Dag 1: Toen we aankwamen, maakten we onze kamers mooi. Als onze kamer mooi gemaakt was, kregen
we een rondleiding. 's Middags hebben we boomstammetjes gegeten met appelmoes en patatjes. In de
namiddag zijn we naar de imker geweest. Daar hebben we de koningin van de bijen gezien. We
mochten zelf eens een kijkje nemen bij de bijtjes. We moesten wel heel voorzichtig zijn. Op het
laatste kregen we nog een potje lekkere honing.

's Avonds hebben we ons gedoucht en aten we boterhammen.

- Fée Claeys - 3B

Dag 2: De volgende dag gingen we naar de molen. We zagen gerst, tarwe, maïs en nog veel meer. We
zagen hoe de molen in werking ging en het was er super!

In de namiddag gingen we naar de geitenboer. Bij de geitenboer zagen we hoe de geiten werden
gemolken en we mochten ook zelf de kleine geitjes melk geven.

En we kregen er een onverwacht lesje bij: We zagen hoe je een pull moet breien . Daarna deden we de
wandeltocht terug naar de boerderij.

Mmm, 's middags aten we heerlijke frietjes met vol-au-vent. En 's avonds lekkere pannenkoeken. Na
die heerlijke pannenkoeken speelden we leuke spelletjes en daarna gingen we naar dromenland.

- Alice Cornelis - 3B

Dag 3: We hebben een kaartje naar mama en papa gestuurd. We moesten opnieuw onze valiezen
maken, want we gingen bijna terug naar huis. Daarna hebben we lekker brood gemaakt in de vorm van
een konijntje. Daarna aten we lekkere spaghetti. Na de middag mochten we pony rijden. Er was een
pasgeboren pony en nog een grotere. We speelden nog op de speeltuin. Op het laatste kregen we nog
een ijsje, dat was lekker! Daarna vertrokken we naar huis.

- Emma Rogiers - 3B

   Boerderijklas
          2012
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Gezinsfietstocht - 2012

 

Zondag 24 juni 2012
  

De deelnemers kunnen starten op de
speelplaats van de school in de Kaaistraat te
Deinze tussen 13.00 en 14.00 uur.

Na de fietstocht is er in de school een gezellig
samenzijn waarbij een natje en een droogje
kan bekomen worden. Als apotheose worden er
dan onder de aanwezigen 2 kinderfietsen
verloot.

Kaarten voor deze fietstocht kosten slechts 3
euro. Daarin zijn vijf kleine versnaperingen, de
verzekering en deelname aan de gratis tombola
inbegrepen.

 Kaarten zijn op voorhand te bekomen bij de
leerkrachten en de leerlingen van de school.
Uiteraard kan men in de de school ook tijdens
de openingsuren ook kaarten bekomen.

Meer info op  09 / 381.55.50

Zomervakantie 2012

Voor de leerlingen eindigt dit schooljaar op
vrijdag 29 juni 2012 om 11u40.

Aan allen nu reeds een deugddoende vakan-
tie toegewenst !!!!

Hartelijk proficiat !!

De directie, leerkrachten, medewerkers en
leerlingen van onze school wensen alle eerste
communicanten en vormelingen van harte
proficiat !

Leer mij leven
Leer mij groeien
Leer mij zoals een
bloem te bloeien!!
Leer mij elke dag
In de zon te
staan!

Alles met de bal
Op dinsdagnamiddag 8
mei 2012 kon iedereen
van het vierde leerjaar
zich uitleven in
sportcomplex Palaestra.
We werden getrakteerd
op 3 terreinen vol
vernieuwende en
originele balspelen. Met
zoveel leuk materiaal en
toffe monitoren konden

we onze vaardigheden inoefenen en nieuwe dingen uitproberen.


