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Carnaval 2012 - Een impressie !

Nieuwe kleuterklas in de Nijntjesklas !!

Na de krokusvakantie konden we een nieuw kleuterklasje
opstarten in de Nijntjesklas bij juf Eline en juf Sabine. Juf Ann
begint weer met een kleinere groep peuters, die naar het einde
van het schooljaar opnieuw de twintig zal overschrijden. Bekijk
ook maar eens de vijf nieuwe gezichtjes (volgende pagina) die
maandag gestart zijn en de nieuwe groep bij juf Sabine en juf
Eline op de foto hiernaast !

                                  Meer info en nieuws op www.olvdeinze.be

Geachte ouders,

VASTEN is op tocht durven gaan !

Met Aswoensdag, op 22 februari 2012, begon de veertigdagentijd. Velen spreken niet meer van "vasten"
alhoewel dit begrip perfect thuishoort in onze hedendaagse maatschappij.
Vasten is op tocht durven gaan; weg uit de vertrouwde zekerheden. Uw gewoonten, comfort, rust, heb-
zucht en eerzucht, heerszucht op het spel durven zetten…
Vasten is durven ervaren wat honger lijden is; het is vrijwillig kiezen voor wat miljoenen hongerlijders
dagdagelijks gedwongen doen. Vasten is onrecht durven herstellen en het niet langer toelaten.
Vele mensen zoeken tijdens de vasten naar een nieuwe levensstijl, naar meer soberheid. Niet enkel omwille
van hun "lijn", niet alleen in eten en drinken, maar ook in het delen van tijd met elkaar, in luisterbereidheid,
in vrijwillige inzet, in samen bidden uit zorg voor een eerlijker verdeling.
Laat ons samen met de kinderen - thuis en op school - inhoud geven aan deze vastenperiode. Want alleen
wie ervan uitgaat dat ieder mens - wie hij ook is - in iedere gemeenschap - waar ook ter wereld - meetelt,
kan uitgroeien tot een fijn mens!

CARNAVAL 2012
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    Maandkalender maart 2012

do 01 maart 2012: Laatste dag volleybal Sferos-Cosmos
vr 02 maart 2012: Bezoek BIB K1 (NM)

 ma 05 maart 2012: Zwemmen 5A+5B, 6A+6B/Toneel in zaal Rekkelinge voor K2/3 en K3 (NM)
 di 06 maart 2012: Oudercontact studiekeuze L6
 wo 07 maart 2012: Voorleesproject VTI  K2/3 - 08u45
 do 08 maart 2012: Voorleesproject VTI K3 - 09u45 / Toneel Crea L3 (NM)
 vr 09 maart 2012: 100-dagen 6e secundair

  ma 19 maart 2012: Zwemmen 5A+5B, 6A+6B / Lezing Vlaamse auteur in BIB voor L4 (NM)
  di 20 maart 2012: PAD - les politie L6 - Personeelvergadering =  GEEN STILLE STUDIE
  do 22 maart 2012: Bezoek aan rusthuis K2 / K2/3 en K3 (NM)
  vr 23 maart 2012: Doe-dag L6

Geboorten
* Belal Berrejak, broertje van Wasiem (K2/3)
* Lentel Houthoofd, zusje van Lukas (K1/2) en Linde (PK1)

Overlijden
*  Luc Van Steenkiste, collega-onderwijzer van Basisschool Sint-Hendriks Petegem
*  Marcel Pruvoost, grootvader van juf Tine Bonte, leerkracht L4B

Goed om weten !!

Jarige kleuters -maart 2012

 zo 18 maart 2012: ‘MARY COOL IS BACK’ (spelnamiddag ouderraad)

 ma 12 maart 2012: Zwemmen 2A+2B, 3A+3B, 4A+4B / MST K2 (12) (NM) - Kattestraat
 di 13 maart 2012: Zwemmen 1A+1B / Toneel BIB L3 (NM)
 vr 16 maart 2012: Bezoek Raveelmuseum L5 (NM)

 ma 26 maart 2012: Sportdag Team Adventure - lagere school
 di 27 maart 2012: Zwemmen 1A+1B / Fietsbehendigheidsparcours: L3 (VM) - L4 (NM)
 wo 28 maart 2012: SVS Netbal - Sporthal Zulte voor L5-6 (NM)
 do 29 maart 2012: Sober maal
 vr 30 maart 2012: Eucharistieviering/Attitude- + puntenrapport/Sportdag L5/6 - Olympiade

Nieuwe peuters bij juf Ann
In de
peuterklas
van Juf Ann
verwelkom-
den we na
de krokus-
vakantie
vijf nieuwe
peutertjes:
Oona,
Arjen, Sien,

Woody en Astrid. Het gaat jullie goed op onze school!!
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Vijftiende eetfestijn 2012 - Basisschool OLV Deinze - Brielpoort Deinze

Dinsdagmorgen 14 februari 2012 (op Valentijnsmorgen) kwamen de leden van de ouderraad hun
volgende activiteit voorstellen. Op zondag 18 maart 2012 gaat het vervolg op Marie Cool (marie kool)
namelijk Mary Cool (merrie koel) door. Het wordt weer een echte familiehappening met heel wat
leuke opdrachten voor het ganse gezin. Inschrijven kan vanaf nu door het formulier af te geven aan
Mevr Annie. Hieronder vindt u de officiële uitnodiging van de ouderraad !!
Vorig jaar organiseerde de ouderraad van de OLV basisschool de zeer gesmaakte activiteit:
“De legende van Marie Cool”. Dit jaar willen we nog beter doen met "Mary Cool is back" op
zondag 18 maart, van 14u30 tot 17u. Noteer alvast de datum in uw agenda. De spel-
namiddag is bedoeld voor leerlingen van de OLV Basisschool maar ook voor ouders, familie en
sympathisanten. De verschillende activiteiten, praktische proeven en opdrachten zijn toegan-
kelijk voor jong en oud. Voor alle deelnemers wordt opnieuw een mooie prijs voorzien.
Meer info via http://www.uitinvlaanderen.be (Mary Cool is Back) - Inschrijven kan via de
ouderraadbus of via mc9800@yahoo.com

Met 847 waren ze. Ouders, grootouders, familieleden en
sympathisanten van de Basisschool OLV op het 15e eetfestijn
van zondag 12 februari 2012. Een overweldigend succes ! Een
grote dankuwel dan ook aan allen die aanwezig waren !! De
sfeer zat er goed in, de zaal was weer prachtig versierd en
het eten was van de beste kwaliteit. Een werk van heel wat
mensen die reeds vroeg uit de veren waren en er voor konden
zorgen dat de Brielpoort tot een fantastische ontmoetings-
ruimte werd omgetoverd waar mensen naast het versterken
van de innerlijke mens in een ontzettend gezellig kader de
kans kregen om een leuke babbel te doen, een kennis tegen
het lijf te lopen en volop te genieten. De directie dankt

hierbij alle medewerkers van de ouderraad en het prachtige ‘team’ van leerkrachten en hun familieleden
die instonden voor het vlekkeloos verlopen van deze jubileumuitgave !! Op naar een volgende editie...


