
- 1 -

Basisschool
Onze-Lieve-Vrouw
Deinze

                                      Kaaistraat 9-11
Tel.: (09) 381 55 50
Fax : (09) 386 46 25
E-mail : info@olvdeinze.be
Website : www.olvdeinze.be.

KAAIKRANTKAAIKRANTKAAIKRANTKAAIKRANTKAAIKRANT

juli - augustusjuli - augustusjuli - augustusjuli - augustusjuli - augustus
20202020201111122222

Vzw Katholieke Scholen Regio Deinze www.olvdeinze.be



- 2 -

Activiteiten schooljaar 2011 - 2012

Basisschool OLV

Kaaistraat - Deinze

Deelname Canteclaerstoet
13 mei 2012

Adventskransen maken

Carnaval 2012Anti-Pestdag

Boerderijklassen - L3

Leeruitstap Brugge - Zwin - L4

Grootouderfeest kleuters
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Gezinsfietstocht 2012  

Op zondag 24 juni 2012 organiseerde basisschool
OLV in samenwerking met de ouderraad zijn jaar-
lijkse gezinsfietstocht. Het weer zat vooral ‘s
morgens niet zo goed mee maar in de namiddag was er toch heel wat beterschap. Heel wat leerlingen,
ouders en leerkrachten trotseerden de mindere weersomstandigheden en reden de tocht uit. Het
parcours was zoals de vorige jaren prachtig uitgestippeld en uitgepijld door meester Willy en dhr
Jean-Paul (echtgenoot juf Ann - peuters). Onderweg werd er gestopt in de parochiezaal van Meigem en
in de school van Vinkt.
Daar kwam de innerlijke mens goed aan zijn trekken. Achteraf was er in de school een gezellig samen-
zijn en werden er heel wat prijzen verloot. Iedereen was erg zenuwachtig en keek uit wie een fiets zou
winnen. De uiteindelijke winnaars werden Jordy Bruggeman (L6)  en Caitlin De Temmerman (K1)

Afscheid mevr. Annie Boerjan

Bedankt,  mevrouw Annie !

Annie Boerjan studeerde af als onderwijzeres in 1976. Na een jaar van
tijdelijke opdrachten vond ze haar vaste stek in basisschool Zusters
Maricolen in de Kaasitraat te Deinze.
Ze gaf er onder meer les in het tweede en vijfde leerjaar en was de
laatste jaren deeltijds directeur en beleidsmedewerker. Zij was ver-
antwoordelijk voor de kleuterafdeling en deed dit met hart en ziel.
Op 1 september wordt zij aangesteld als directeur van basisschool
Mozaïek in Astene. Leerlingen, ouders en collega's danken haar van
harte voor haar toewijding, haar enthousiasme, haar professionalisme
en haar inzet voor onze basisschool. Na de fietstocht zette collega-
directeur, Franky De Graeve, haar in de bloemetjes. Wij wensen haar
veel succes in haar nieuwe opdracht. Het ga je goed, Annie !

Zesdejaars nemen deel aan ‘Gordel voor Scholen’

Op maandag 25  juni 2012 namen de leerlingen van het
zesde leerjaar deel aan de ‘Gordel voor Scholen’. Dit is
een leuk initiatief van Bloso naar analogie van de jaar-
lijkse ‘Gordel’ het eerste weekend van september. Om
7u45 kwam een vrachtwagen van de organisatie onze
fietsen afhalen aan de Brielpoort te Deinze. Dan reden
we met de bus richting Tervuren want wij hadden ons
ingeschreven voor de tocht van 15 km door de mooie
bossen van Tervuren.  Meester Nick had de leerlingen in
drie groepen verdeeld. De jongens die eens graag goed
hadden doorgefietst, trokken met mstr Nick, mstr Ives
en mevr Ann als eerste het bos in. Daarna reed de tweede
groep onder leiding van onze leerkrachten op rust mstr
Willy en mstr Luc. Juf Mia en juf Joke waren de begeleiders van dienst bij de derde groep. Ach-
teraf kon in het park van Tervuren nog aan heel wat activiteiten deelgenomen worden. Tenslotte
was er een optreden van Brahim vooraleer we huiswaarts reden. Een mooie afsluiter van het zesde
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Overlijden
*  De heer Fréderic Beyls, grootvader van Sully (L 3A) en Cheyenne (K2)
*  Mevrouw Emma Godelieve Delmote, grootmoeder van de vriend van juf
    Stefanie (L6A)

Geboorten
*  Warre, zoontje van juf Lore (L5B)
*   Linus, broertje van Yasmin (L3B) en Anissa (L1B)
*   Francis, kleinzoon van juf Mieke (oud-kleuterleidster)

Goed om weten !!

Kleurentovenaar terug op bezoek

Ook in de maand juni kwam de kleurentovenaar op bezoek. Deze keer was
het kleurtje ‘roze’ aan de beurt.
De leerlingen van het derde leerjaar van mstr Bart en juf Stephanie
brachten hier een leuke versie van de ‘Pink Panther’. De kleurentovenaar
keek toe en zag dat het goed was. Zo kwamen alle kleuren aan de beurt.

Robinson Crusoe achterna…..
Kennen jullie het verhaal van Robinson Crusoe ? Het speelt zich af op een onbewoond eiland waar
Robinson als schipbreukeling terecht komt. Hij moet er proberen overleven en beleeft er allerlei span-
nende avonturen. Op 8 juni gingen we met het 4e leerjaar naar Robinsonday in het park van de Ceder.
Daar moesten alle stoere overlevers 9 proeven doorstaan om te bewijzen dat zij ‘Robinson’waardig zijn.
Zowel in het water, in het bos als op het strand waren samenwerken, kracht en evenwicht de boodschap.
Wie hierin slaagde kon met zijn groep de Robinsonvlag in zijn bezit houden.

Initiatie minivoetbal voor L1 en L2

Vorig schooljaar werd onze school laureaat (goud) voor de
schoolsport, en als beste praktijkvoorbeeld van Oost-Vlaande-
ren, mochten wij van SVS een Greet&Meet-bon in ontvangst
nemen.
Dit houdt in dat SVS op onze school enkele gratis sportsessies
organiseert voor de leerlingen.
Deze sessies worden gegeven door sportclubs van Deinze. Op
maandag 4 juni 2012 kregen onze leerlingen van het 1e en 2e
leerjaar een voetbaltraining aangeboden door 2 trainers van
Sparta Petegem. Zoals ‘echte’ voetballers trotseerden zij de
typisch Belgische regenbuien, en gingen ervoor met volle moed en
met veel inzet.

Vierde leerjaar op zoek naar Robinson Crusoe
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Sportdag voor L1 tot L4

Op vrijdag 15 juni 2012 hadden juf
Chris en meester Nick een leuke
sportdag in elkaar gebokst in en om
sportcomplex Palaestra te Deinze.
De weergoden zaten hier echt wel
tegen want het programma moest
aangepast worden naar enkel de
sporthal. Dat betekende dat er
minder plaats was. De turn-

leerkrachten hadden alles echter prima geplaatst en iedereen kon volop aan de slag. Er was voet-
bal, hindernisparcours, basketbal, minivolleybal, volksspelen, judo, ... . Iedereen kwam dus aan zijn
trekken. Terug een prachtige organisatie van onze turnleerkrachten. Met dank hiervoor !!

Schoolreis voor onze jongste kleuters

Net zoals onze jongste kleuters trokken ook onze oudste kleuters op dinsdag 12 juni 2012 op
schoolreis. Zij bleven niet op de school maar reden richting Wachtebeke. In het provinciaal do-
mein Puyenbroeck konden de leerlingen naar hartelust spelen op de prachtige speeltuigen. We
reden ook met een treintje door het domein en bezochten de kinderboerderij waar we prachtige
uitleg kregen en enkele dieren mochten voederen. We amuseerden ons heel erg goed. !

Schoolreis voor onze oudste kleuters

Op dinsdag 12 juni 2012 organiseerden de kleuterleidsters voor onze jongste kleuters een leuke dag.
De kleuterschool werd omgetoverd tot een leuke speeltuin. Er was een ballenbad, een springkasteel
en tal van leuke speeltjes. Het weer was niet super maar dat maakte onze jongste kleuters niet
ongelukkig. Ze genoten met volle teugen. In de namiddag was er ook een ijsje voorzien. Dat maakte
de dag echt wel reuze. Met dank aan onze kleuterleidsters voor de fijne organisatie.
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Goud voor Basisschool OLV

Voor de actie '10 voor schoolsport' die werd inge-
richt door de Stichting Vlaamse Schoolsport voor
alle Vlaamse scholen, behaalde basisschool Onze-
Lieve-Vrouw uit de Kaaistraat in Deinze voor dit
schooljaar 'Goud'. Dit goud werd vrijdagmorgen op
de speelplaats overhandigd aan de leerlingen en
leerkrachten door niemand minder dan gouden
tienkamper Thomas Van Der Plaetsen. De school
zelf mocht een bordje aan zijn voordeur spijkeren.
Ook die taak nam Thomas graag op zich. Hij werd
daarbij gesteund door de leerkrachten L.O. Chris
Vandewalle en Nick De Groote, die de drijvende
krachten waren achter het gouden schooljaar.
Nick De Groote voetbalt in het eerste elftal van

KMSK Deinze.
Thomas Van Der Plaetsen, die zelf goud behaalde in Ostrava
op de Europese Kampioenschappen voor beloften, en straks
hopelijk deelneemt aan de Olympische spelen in Londen, is
het voorbeeld voor de leerlingen. Zij ontvingen uit zijn han-
den enthousiast de gouden medailles.
De school verdiende het goud op basis van drie actiepunten
waarrond het voorbije schooljaar werd gewerkt: fysieke
fitheid (voldoende en extra kansen aanbieden tot bewegen
en sporten tijdens en buiten de lesuren voor elk niveau en
elke leeftijd), actieve verplaatsing en diversiteit (het stimu-
leren van de woon-schoolverplaatsing met de fiets of te
voet) en fair play en welbevinden (verschillen in taal, cultuur,
gezinsvorm, gezondheid, fysieke of mentale mogelijkheden en sociale achtergrond)

Les op wieltjes voor L1, L2, L3 en L4
Tijdens de laatste weken van het schooljaar organiseerden meester Nick en juf Chris tijdens de
turnles een 'les op wieltjes'. Alle leerlingen brachten een voertuig mee. We zagen rollerblades,
skateboards, waveboards, allerlei steps, go-carts, fietsen over de speelplaats razen. Iedereen had
ook naar de veiligheid gekeken want we droegen helmen, knie- en ellboogbeschermers. Een leuke
bedoening georganiseerd door de turnleerkrachten.

De leerlingen van L5 en L6 namen op woensdag 6 juni 2012 deel aan het SVS
minivoetbaltornooi in de Campus Leiepoort Sint-Hendriks. Ook de leerlingen
van Mozaïek Astene waren daar aanwezig. Wij ontmoetten ze in het verleden
ook al bij het netbaltornooi in de sporthal van Zulte. Onze school had 5 teams
op de been gebracht. Drie teams behoorden tot leerjaar 5, twee teams tot
leerjaar 6. Team 5C was een mengeling van 5A en 5B en enkele meisjes. Onze
school deed het erg goed en dit was de eindstand:
5e leerjaar: * 1e plaats: OLV 5A, 2e plaats; OLV 5C, 3e plaats: OLV 5B, 4e
plaats: Mozaïek 5A, 5e plaats: Mozaïek 5B
6e leerjaar: * 1e plaats: OLV6A, 2e plaats: Mozaïek 6A, 3e plaats: OLV 6B, 4e plaats: Mozaïek 6B

SVS minivoetbaltornooi op woensdag 06 juni 2012
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Samenwerking met STI
Kleuters op kappersbezoek

Daar is de Paashaas !!

Aandacht voor
‘Verkeersveligheid’
1. Sam de
Verkeersslang
2. Dode-Hoek-
Spiegel

Extra-Muros Activiteit:Robinsondag-De Ceder

Boombal !!

Scholen-
veldloop

SVS-activiteiten !!

De kleurentovenaar

Zee-
klassen

L5
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Opendeurdag - vrijdag 31 augustus 2012

Juli 2012:
* Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli 2012 van 9u tot 12u en van 14u tot 17u

Augustus 2012:
* Van donderdag 16 tot en met vrijdag 17 augustus 2012 van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
* Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus 2012 van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
* Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 augustus 2012 van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
  of maak telefonisch een afspraak: 0476 / 60 39 29

Beste jongens en meisjes,

Beste ouders,

Graag nodigen we jullie uit naar onze

     OPENDEURDAG OP VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2012
- VAN 16U30 TOT 19U30 -

DOORLOPEND IN DE VERSCHILLENDE KLASSEN
Op die dag ben je van harte welkom op onze school. Je kan er voor het schooljaar van start gaat de
klaslokalen eens  verkennen als dit voor jou je nieuwe school wordt of herontdekken indien je de
school reeds kent.

Op die dag kom je ook te weten bij welke juf of meester je vanaf 1
september zal zitten. Die namiddag wordt vast een gezellige kennismaking
en een fijn samen zijn. Kinderen kunnen zich  gratis laten schminken, we
zorgen voor  een springkasteel, wat muziek en een hapje en een drankje.
Heb je nog vragen, dan zullen de aanwezige leerkrachten en directie die
graag beantwoorden.

Wij kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen!

Directie en leerkrachten

Inschrijvingsdagen schooljaar 2012 - 2013

Bosklas 6e leerjaar Schoolreis jongste kleuters

L5 naar het
Raveelmuseum

JAAR-
THEMA:
‘Een
regen-
boog
van
kleuren’


