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SVS-activiteiten voor leerjaar 5 en leerjaar 6 -Netbal

Paashaas op bezoek in tuin van onze school
Op vrijdagmorgen 30 maart 2012 zagen we een vreemde ver-
schijning in de tuin van onze basisschool. Niet minder dan de
paashaas was daar te gast. Voor al onze kleuters had hij iets
lekkers bij. Eerst gingen de jongste kleuters op zoektocht,
daarna kwamen de oudste kleuters aan de beurt. Iedereen vond
wel iets. Tenslotte ging de paashaas heel gewillig op de foto.
Dank u wel paashaas voor al die smakelijke chocolade. Tot vol-
gend jaar !!

Geachte ouders,
Mei maakt ons blij ! We zijn ondertussen gestart aan het laatste trimester dat traditiegetrouw goed
gevuld is en voorbij "raast". Heel wat leerlingen kijken uit naar fijne gebeurtenissen: de eerste
communicantjes verlangen reeds aan te zitten aan de tafel van de Heer, voor de vormelingen komt het
feestweekend ook al vlug dichterbij. Daarnaast worden nog heel wat leuke klasuitstappen gepland en zijn
er natuurlijk ook de openluchtklassen: de boerderijklas voor de leerlingen van het 3e leerjaar, de zeeklas
voor het 5de en de bosklas voor het 6de leerjaar. En tussen al die drukte door maken we  nog even tijd en
plaats voor de Mariaverering, want de meimaand wordt niet voor niets de "Mariamaand" genoemd. We
herdenken hier heel speciaal Moeder Maria, voor velen een  "houvast"  in moeilijke tijden.  Met deze
"blijde" gedachten vatten wij vol enthousiasme de laatste twee maanden van het schooljaar aan.

Op woensdag 28 maart 2012 vond in de gemeentelijke
sporthal van Zulte het jaarlijkse netbaltornooi voor 5 en 6
plaats. Zowel bij onze jongens als bij onze meisjes hadden
we sterke teams op de been gebracht. Meester Nick en
Juf Mia waren de begeleiders. Het werden zeer span-
nende wedstrijden! Eender welke acrobatische toer werd
bovengehaald om de bal op eigen veld van de grond te
houden : rennen, vliegen, duiken ,springen, vallen, rollen, glijden,........ spektakel

verzekerd ! Naar hier en daar wat blauwe plekken werd helemaal niet omgekeken : doorgaan was de
leuze. We stonden zowel technisch als tactisch zeer sterk. Alhoewel we geen 1e plaats haalden, vond
toch iedereen het heel terecht dat onze ploegen de eer en de hoofdprijs verdienen wat betreft fair-
play en samenspel (en dat kan niet echt van elke deelnemende ploeg gezegd worden).

Sportdag voor leerjaar 1 - 2 en 3 samen met Team Adventure

Sportdag voor leerjaar 4 - 5 en 6 samen met Team Adventure
Op maandag 26 maart 2012 trokken de leerlingen van leerjaar 4 - 5 en 6 op sportdag naar de Brede-
straat te Deinze. De politie begeleidde ons in de fietstocht naar ginder. Daar aangekomen, hadden de
mensen van Team Adventure een hele dag in elkaar gestoken. Heel wat verschillende sportonderdelen
kwamen die dag aan bod. Allen waren ze wel avontuurlijk. Er was muurklimmen, boogschieten, hindernis-
parcours, .. Op de surfput Florizoone konden we (met zwemvest aan) lekker kajakken. Het weer zat
goed mee en af en toe viel er wel eens iemand in het water. Dat hoort er nu eenmaal bij. We hadden veel
plezier en keerden vermoeid maar gelukkig naar school terug. Met dank aan de stagiaires LO en de
mensen van Team Adventure !!

Net zoals voor het 4e, 5e en 6e leerjaar
ging op maandag 26 maart 2012 ook een
sportdag door voor het 1e, 2e en 3e
leerjaar. Die vond plaats op de lokatie
van Kids Adventure. Op de parking wer-
den een aantal balspelen afgehaspeld.
We zwaaiden er ook met de grote para-

chute. Binnen konden we muurklimmen, rijden met go-carts en kleine
fietsjes en gewoon eens lekker klimmen en klauteren.
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    Maandkalender mei 2012

ma 07 mei 2012: Zeeklassen voor L5 (tot en met vrijdag 11 mei 2012)
di 08 mei 2012: MST voor K1 in de school (VM) / ‘Alles met de bal’ voor L4 in Palaestra (NM)
zo 13 mei 2012: MOEDERDAG - Canteclaerstoet

Overlijden
*  Madeleine Polfliet, overgrootmoeder van Yasmin (3A) en Anissa (1B)  en
    schoonmoeder van Agnes D'Hertefelt, leesmoeke
*  Mariette Guilbert, overgrootmoeder van Gilles (K2) en Maïté (PK1) Breyne
*  Gaston Vandewalle, vader van Chris Vandewalle - turnleerkracht

*  Helena Vroman, grootmoeder van Bram Bossuyt L2B.

Goed om weten !!

Jarige kleuters -mei 2012 Speelkoffers zijn een groot succes

Kleurentovenaar terug op bezoek
Ook in de maand april kwam de kleurentovenaar terug op bezoek.
Ditmaal was het kleurtje ‘groen’ aan de beurt ! De leerlingen van het
eerste leerjaar van juf Kirsty en juf Hilde Ellen brachten dit kleur
aan. De kleurentovenaar keek en zag dat het goed was !! Op naar de
volgende en laatste kleur !!

vr 04 mei 2012: Boombal voor de volledige school (NM om 15u optreden voor (groot)ouders)
zo 06 mei 2012: Tweede instapviering voor de Eerste Communie (11u in OLV-kerk)

ma 14 mei 2012: Boerderijklassen voor L3 (tot en met woensdag 16 mei 2012)
do 17 mei 2012: Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart
vr 18 mei 2012: BRUGDAG
za 19 mei 2012: Heilig Vormsel in de dekanale kerk OLV

ma 21 mei 2012: Bosklassen voor L6 (tot en met vrijdag 25 mei 2012)
di 22 mei 2012: Studiereis naar Brugge en het Zwin voor L4
wo 23 mei 2012: Verkeerspark voor L5 - Brielpoort
do 24 mei 2012: Integratieproject voor L4 (samen met VIBLO Deinze) / Repetitie Eerste
                         Communie om 13u30 (L1) / Zeeklasavond voor L5 (19u)
vr 25 mei 2012: Apotheose integratieproject L4 / Doe-aan-sportbeurs Palaestra /
                         sportdag kleuters (VM) / spelactiviteit STI voor eerste graad van 9u20 tot
                         10u30 op de speelweide Brieljant

zo 27 mei 2012: Pinksteren
ma 28 mei 2012: Pinkstermaandag
di 29 mei 2012: Klasfoto PK1 en klas juf Eline/Sabine (VM) / Repetitie Eerste
                        Communie om 13u30 (L1)
do 31 mei 2012: Punten- en attituderapport Deinze

Het gebruik van de speelkoffers over de middag is
een groot succes. Her zorgt voor een aangename
tijdsbesteding voor de leerlingen. Bovendien leren
de kinderen heel wat
nieuwe spelen kennen
en leren ze de waar-
den van samen-spelen.
Het feit dat de
speelkoffers regel-
matig worden door-
geschoven zorgt voor
een extraatje. Zo
leren we regelmatig nieuwe spelen kennen.
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Leerkrachtenteam 2007-2008

Op school startte op 5 maart de anti-pestweek. In die week
werkten we in alle klassen projecten uit rond anti-pesten.
Als start voor de eerste graad viel het poppenspel van juf
Isaline en juf Cindy zeer in de smaak. De kinderen waren
geboeid door het poppenspel. Ze leefden emotioneel mee met
het verhaal. De poppen kwamen als het ware tot leven. De
leerlingen waren enthousiast om mee te werken. Ze wilden
allemaal het pesten stoppen. Verder leerden we het anti-
pestlied van zanger Brahim aan, en leerden we dansen. De
dans werd aangeleerd door onze turnleerkrachten Nick en
Chris. Verder maakten we slogans, een anti-pest armbandje
en affiches om het pesten te stoppen. De apotheose vond op
vrijdag 9 maart plaats.
Juffen en meesters van de eerste graad.

Kappersbezoek voor K1/2

Poppenkast voor de eerste graad in de anti-pestweek

Op maandag 16 april 2012 trokken de kleuters van klas K1/2 naar het kapsalon van het Sint-
Theresia-Instituut. Elke kleuter zijn haar werd gewassen, gedroogd en opgemaakt. De ene kleuter
kreeg een mooie vlecht, de andere een mooie staart, bij nog andere kleuters wer het haar in piekjes
gezet. Achteraf leerden we nog over 'haar en kappers' in de klas. Hier probeerden we zelf het een
en ander uit !! Wat een leuke ervaring ! Met dank aan de derdejaars van het STI.

Doe-dag voor het zesde leerjaar !!

Net zoals elk jaar trokken onze zesdeklassers juist voor de paasvakantie naar de Doe-dagen inge-
richt door de technische scholen. Zowel het VTI, het STI als SVI zetten als school hun beste been-
tje voor en toonden de mogelijke technische richtingen die hun scholen aanbieden. Er was hout,
bouw en mechanica maar ook voeding, creatie en infomatica kwamen aan bod. Onze leerlingen van
het zesde konden uit twee activiteiten kiezen. De gemaakte werkstukken gingen dan ook mee naar
huis. Terug een prachtige dag !!


