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Klasoverschrijdend werken in het tweede leerjaar
Al geruime tijd verlangden de twee klassen van het tweede leerjaar eens van klas
te wisselen. Naar aanleiding van onze herfstuitstap naar de Brielmeersen, werk-
ten we in het domein beeldende opvoeding in 2A en in 2B klasoverschrijdend.
Bij juffrouw Martine schilderden ze in groepjes een appelboomgaard op een groot
vel papier. Om beurt kwam een groepje bij de juffrouw. Daar bakten ze geurige
appelschijfjes bestrooid met wat bruine suiker. Heerlijk!!!
Bij meester Bart ontdekten we een nieuwe schildertechniek, creatief versieren
van herfstbladeren met de sponsjestechniek. De leerlingen ontdekten zelfstandig
hoe ze op verschillende manieren sponsjes konden gebruiken om de bladeren te
beschilderen, stempelen,…. Het was een leuke, aangename activiteit die vliegens-
vlug voorbij was. Het was  een schitterende creatieve namiddag die zeker voor
herhaling vatbaar is.
Juf Martine & Meester Bart

Kleurentovenaar terug op bezoek
Deze maand kwam de kleurentovenaar terug op school. De tove-
naar kwam kijken of we een kleur verdienden op ons logo. De
kleuters van juf Ann en juf Catherine waren voor de gelegenheid
verkleed als oranje herfstblaadjes. Toen ze ook nog een prachtig
dansje deden, was de kleurentovenaar helemaal verkocht. We
kregen van de tovenaar ons eerste kleur op het logo. Meteen
kregen de vijfdes de opdracht om het kleur bruin in de kijker te
zetten. We kijken al weer uit naar het volgende bezoek!
‘Er was eens een oranje mannetje, dat at uit een oranje
pannetje, lichtoranje rijstebrij met oranje suiker bij. Oranje
was zijn glaasje bessensap, kortom oranje was zijn eigen-
schap. En ken je nu het plannetje van dat eigenaardig man-

netje? We zingen voort van die sinjeur maar hij krijgt een andere kleur ...

Vijfdes bezoeken het Vlaams parlement en de tentoonstelling ‘Gevaarlijk jong’

Op vrijdag 30 september 2011 zijn we
met de bus naar Brussel geweest. We
gingen naar het Vlaams parlement. Toen
we aankwamen, gingen we in de loketten
van het Vlaams parlement een tentoon-
stelling bekijken ‘Gevaarlijk jong’. Dat
was opgemaakt door het Kinderrechten-
commissariaat. Wij waren de proefkonij-
nen en dat was heel erg leuk. Toen aten
we onze middaglunch op. In de namiddag

kregen we een rondleiding. We bezochten dan het Vlaams parlement en dat was
heel tof. Na de rondleidingen werden we in partijen verdeeld. We speelden
gemeenteraad. Dat was cool omdat we onze mening konden geven. Zo leken we
op echte politiekers.
En zo was de dag snel afgelopen en moesten we terug naar Deinze. De bus was
wel een beetje te laat maar we hadden ons geamuseerd en dat was het belangrijkste. Hopelijk mogen we
nog eens gaan !                      Caily Pannecooucke 5A

Herfstwandeling derde leerjaar

Vrijdagnamiddag zijn wij naar de Brielmeersen geweest. We maakten een
hele leuke wandeling. Het weer was fantastisch. We hebben populieren
gezien en zelfs een inlandse eik. We moesten bladeren rapen om een
herbarium te maken. Dat is leuk. De meester gaf uitleg over de bomen.
We hebben de jaarringen geteld op een stuk hout. Na een herfstspurtje
hebben we een beetje gespeeld in de speeltuin. Moe maar voldaan keerden
we terug naar school. Naomi en Lukas hebben de bladeren in een oude tele-
foonboek gestopt om te drogen. Verslaggever 3A - Caitlin Verlinden
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    Maandkalender november 2011

  di 01 november 2011: ALLERHEILIGEN
  wo 02 november 2011: ALLERZIELEN

ma 07 november 2011: Uitstap naar de tuin van Kina - K3 (VM) - K2/3 (VM)
                                  Zwemmen 2A+2B, 3A+3B, 4A+4B / Bezoek containerpark 6A (NM)
di 08 november 2011: Zwemmen 1A+1B
vr 11 november 2011: VRIJAF - Feest van de WAPENSTILSTAND

 ma 14 november 2011: Zwemmen 6A+6B / Leeruitstap Ieper - Diksmuide voor 5A en 5B
 wo 16 november 2011: Bezoek BIB voor K1/2
 vr 18 november 2011: Grootouderfeest kleuters
 zo 20 november 2011: Ouderfeest kleuters

 ma 21 november 2011: Zwemmen 2A+2B, 3A+3B, 4A+4B
                                  Leeruitstap naar Brussel (Planetarium en Mini-Europa) voor 6A en 6B
                                  Voordracht huistaakbegeleiding Ouderraad 20u
 di 22 november 2011:  Zwemmen 1A+1B / Dag van de smaak ( spelactiviteit van 9u tot 16 door
                                   de leerling en van het STI - leerjaar 2 tot leerjaar 6)
 do 24 november 2011: Geen stille studie wegens personeelsvergadering /
                                  Bezoek BIB 6A (NM) / Adventskransen maken 17u30

 zo 27 november 2011: Eerste zondag van de advent
 ma 28 november 2011: MST L5 (12) NM: Kattestraat / Zwemmen L5-6 /

    Bezoek BIB 3A (VM) - 6B (NM)
 di 29 november 2011: Attituderapport / Oudercontact KO en LO
 wo 30 november 2011: Kaaikrant 4 / Bezoek BIB 3B

Jarige kleuters - oktober 2011 Dag van de jeugdbeweging

Op vrijdag 21 oktober was het een beetje jeugdbe-
weging op onze school.  Op deze dag mochten de
leden in uniform naar school komen.

Goed om weten !!

Verplaatsen ouderfeest kleuters
* Het ouderfeest bij de kleuters gaat niet door op zaterdag 19 november 2011 maar wel op zondag 20
november 2011. Op zaterdag 19 november 2011 is er immers de blijde intrede van de Sint in Deinze.
Geboorte
* Lawson Desiré, broertje van Ydavin Van De Kerckhove  (K1-2)
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Leerkrachtenteam 2007-2008
Gymnastiekland op woensdag 26 oktober 2011
Met 20 acrobaten van het 1e en 2e leerjaar gingen we op woensdagnamiddag 26 oktober naar het
Sint-Hendrikscollege.  Daar kregen we een hele reeks gymnastiekoefeningen voorgeschoteld.  Twee uren
lang konden we ons hartje ophalen : klimmen en klauteren aan het kader, evenwichtsoefeningen, sprongen,
slingeren aan de touwen, ....en nog zoveel meer om te beleven.
Het werd een toffe namiddag.  Wil je even mee genieten?  Kijk dan vlug even op de website van onze
school : www.olvdeinze.be

De School van Toen voor het vierde leerjaar
Dinsdag gingen we met de bus naar de school van Toen in
Gent. Meester Steven was onze gids van die dag. Hij
toonde hoe het vroeger was. We moesten in twee flinke
rijen staan. De meester zei streng: “Stil zijn”! We gingen
de trap op. Daarnaast moesten we de juf/meester be-
leefd begroeten. We gingen de klas binnen. Naast onze
bank moesten we wachten. We mochten vervolgens gaan
zitten. Ikzelf en een paar andere leerlingen moesten in
klompen rond de klas gaan lopen. Daarna mochten we
zitten met de klompen naast de bank. De jongens moes-
ten een stofjas aantrekken en de meisjes een schort.
Meester Steven koos vijf kinderen uit die 10 seconden
met hun knieën in de klompen moesten zitten. Kinderen
die veel fouten maakten kregen ‘ezelsoren’ om. Babbe-

laars kregen een ‘lange tong’ om. Achteraan de klas stond een buiskachel. Op de houten banken lagen een lei
en griffel. Vooraan de klas stond een telraam. Op de banken stonden inktpotten. Toochiero werd opgeslo-
ten in de kast omdat hij niet flink was. Wie niet luisterde, kreeg een tik met de regel op de hand. Toen was
er nog een speurtocht. Daarna moesten we weg.  Uw verslaggever van 4A - Wout Vandenbogaerde

Eerste en tweede leerjaar op uitstap naar het bos
Op vrijdag, 21 oktober stonden de leerlingen van het eerste en tweede
leerjaar te popelen om te vertrekken naar de Brielmeersen. We hadden
geluk met onze timing daar een stralende zon ook van de partij was. Tijdens
de  herfstwandeling konden de kinderen genieten van de mooie herfst-
kleuren. Het was het juiste moment om de pracht van de natuur  via de
verschillende zintuigen te ontdekken. De leerlingen waren enthousiast om de
verschillende kleurschakeringen in de  herfstbladeren te ontdekken. Ook
ravotten in de ritselende herfstbladeren maakte hen enthousiast. Ook de
zoektocht naar herfstvruchten en hun corresponderende bladeren was voor

hen een leuke opdracht. Met als apotheose het ontdekken van paddenstoelen en zwammen. Enigszins vol-
daan en ietsje vermoeid keerden we om 15u10 terug naar school. Het was een leuke, fijne en leerzame dag
geweest.  Herfstgroetjes,  De eerste graad.

Het was een keileuke dag in de 2e kleuterklas van Juf
Ginette toen we fruitbrochetten mochten maken. Na het
bezoek aan de markt op woensdag maakten we met z'n allen
lekkere fruitspiesjes. Als een echte 'hobbykok' gingen we
aan het werk. Er werden echte meesterwerken gemaakt.
Achteraf was er dans en muziek. De dansende
fruitbrochetjes genoten van de dag.
Juf Ginette

De dansende fruitbrochetten


