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Voorwoord april 2013

Zalig Paasfeest! Op het einde van deze vastentijd wensen wij iedereen een Zalige Pasen! Tijdens deze
paastijd staat de verrijzenis van Christus en het verrijzenisgeloof centraal. Als gelovige worden wij
uitgenodigd zelf een stukje van de weg af te leggen: van oorlog naar vrede, van geweld naar geweldloze
weerbaarheid, van gebrokenheid naar heelheid, van onverzoenlijkheid naar verzoening, van woede naar
vergeving. Dat het paasgebeuren een hoopvol en vreugdevol feest mag zijn. Laat ons samen met Hem als
tochtgenoot, vol vertrouwen in elkaar, in het leven en in de toekomst van de kinderen genieten van de
paasvakantie en straks het derde trimester aanvatten. Hopelijk zijn de weergoden ons in de paasvakan-
tie goed gezind en kunnen de lekkere zonnestralen onze batterijen ruimschoots opladen. Zodoende is er
voldoende energie om in een rijkgevulde laatste periode van dit schooljaar er keihard voor te gaan.

Koffiestop voor Broederlijk Delen door L1

Technologie in L6

Op maandag 11 maart 2013 kwam dhr Govaert - een
gepensioneerde leerkracht - en een crack op gebied
van technologie zijn jaarlijkse workshop demonstre-
ren aan de leerlingen van het 6e leerjaar.
Hij toonde aan de hand van allerlei proefjes dat
technologie het leven van de mens heel wat kan
vereenvoudigen. Vaak lukten de proefjes voor de
leerlingen niet maar toen de lesgever toonde wat er
mogelijk was, leerden we pas heel wat bij. We maak-
ten ook zelf elektriciteit.
Het was erg aangenaam en we namen heel veel zaken
mee die we achteraf in de klas of thuis konden
uitproberen.

Op een vroege en frisse maandagmorgen in
maart hadden de leerlingen van het 3e en 4e
leerjaar hun schattigste pyjama uit de kast
gehaald ... om te komen zwemmen. Deze
schone slaapsters en schone slapers wilden
even ontdekken hoe het voelt om te zwemmen
met een pyjama aan. Al gauw kwamen zij er
achter dat deze opdracht niet alleen heel
leuk is, maar ook vermoeiend. De kledij slorpt
heel wat water op, en dat weegt zwaar. Daar-
door is er veel meer spierkracht nodig om
boven te blijven en om vooruit te komen. Toch
was het een hele belevenis, en deze les was
veel te snel voorbij. Deze warm en kleurrijk
uitgedoste kinderen willen jullie vast en
zeker eens bewonderen.    www.olvdeinze.be

Pyjamazwemmen in L3 en L4

Op woensdag 27 februari 2013 trokken de leerlingen van
het eerste leerjaar samen met hun juffen naar de weke-
lijkse marktdag om er een 'koffiestop' aan te bieden.
Mensen konden tussen de gezellige drukte van het markt-
gebeuren genieten van een lekkere kop dampende koffie.
De bijdragen waren vrijblijvend en de opbrengst gaat
volledig naar het project Broederlijk Delen 2013. Ook
burgemeester Jan Vermeulen was van de partij en hij
steunde graag deze actie.



- 3 -

    Maandkalender april 2013

 zo 31 maart 2013: PASEN
 ma 01 april 2013: Paasmaandag - Foppertjesdag
 ma 08 april 2013: Repetitie musical voor de acteurs van 13u00u. tot 17u00

     Volleybalinitiatie voor L2, L3, L5 en L6

ma 22 april 2013: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B
di 23 april 2013: Zwemmen voor L1A en L1B / Project kunstvakken in AHS voor L6 (NM) /
                          SVS Oriëntatielopen voor L5 in de Brielmeersen (NM)
wo 24 april 2013: Repetitie musical voor L1 en L2 (10u25) /
                           Verkeerspark in de Brielpoort voor L5
do 25 april 2013: Repetitie musical voor L1 en L2 (10u25) /
                           Repetitie musical (NM) - geen niveaulezen
vr 26 april 2013: Project kunstvakken in AHS voor L6 (NM)

In de week van 4 maart 2013 kregen we terug bezoek van enkele trainers van volleybalclubs Cosmos
en Sferos. Voor de klassen die dit schooljaar nog niet aan bod kwamen (L2, L3, L4 en L6) hadden zij
een volleybaltraining gepland. De kinderen leerden vlot en behendig omgaan met de bal, en maakten
kennis met "toetsen", "de smash" en "de opslag". Op de website van onze school kan je een hele reeks
foto's bekijken.

ma 15 april 2013: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (met de fiets !!!) (VM) /
                           Fietsexamen voorbereiden o.l.v. de politie: 6A - fietstocht (NM)
di 16 april 2013: Fietsexamen voorbereiden o.l.v. de politie: 6B - fietstocht (NM)
wo 17 april 2013: Repetitie musical voor L1 en L2 (10u25)
do 18 april 2013: Repetitie musical voor L1 en L2 (13u15) / Welbevinden op school voor L6
                          door UGent (NM) / Secretaressedag
vr 19 april 2013: Repetitie musical / Lenteviering in de kerk voor alle kleuters (VM)

ma 29 april 2013: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (met de fiets !!!) (VM) /
                           Repetitie musical in de zaal van St.-Theresia (NM) /
                           ‘Alles met de bal’ voor L4 in sportcomplex Palaestra
di 30 april 2013: Attituderapport / Kookactiviteit i.s.m. St.-Theresia voor L1 (VM) /
                          Repetitie musical in de zaal van St-Theresia (NM)
wo 01 mei 2013: Feest van de Arbeid - Vrije dag
do 02 mei 2013: Repetitie musical: De techniek wordt opgezet (VM)
                         Repetitie musical: Musicaldoorloop voor groep 1 (NM) - geen niveaulezen
vr 03 mei 2013: Repetitie musical: Musicaldoorloop voor groep 2 (VM)
                         Repetitie musical: Musicalpremière voor groep 1 (NM)

 zat 04 mei 2013: Voorstelling musical om 15u en 19u (geen kleuters) in Feestzaal Sint-Theresia
 zo 05 mei 2013: Voorstelling musical om 15u in Feestzaal Sint-Theresia
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Lente-instuif OLV Deinze

     SVS netbaltornooi voor L5 en L6

Maandag 25 maart 2013 was voor de leerlingen van de basisschool een heel speciale dag. Die dag had onze
school zijn sportdag voorzien. Maar het was geen sportdag zoals de andere jaren. Juf Chris en Meester
Nick hadden een kort briefje meegegeven. Dat was niet van hun gewoonte. Misschien stond er wel iets
speciaals op het programma. We startten de dag om 8u20 met het alomgekende vliegerlied. Daarna verza-
melden we terug in onze klasrijen en trokken we naar het sportcomplex Palaestra. Daar aangekomen
schrokken we ons een bult. De volledige sporthal stond vol met leuke, spetterende, attractieve spring-
kastelen. Er was een bananenboom, een voetbalveld, een lange rups, een hindernisbaan en nog heel wat
andere zaken. Ook buiten kon iedereen naar hartelust aan zijn trekken komen. Met dank aan de turn-
leerkrachten en de driectie voor het organiseren van zo’n fijne dag.

Op woensdag 27 maart 2013 organiseerde SVS in de Gemeentelijke Sporthal van Zulte zijn SVS-
netbaltornooi voor L5 en L6. Het was wel uitzonderlijk druk: maar liefst 23 ploegen namen deel. Ze werden
verspreid over de drie terreinen van de sporthal . Een hels lawaai dus.
Volgende scholen waren aanwezig : VB Zulte, VB Machelen, GBS Zulte, VB Mozaiek, VB OLV Deinze, elk
met 1 of meer ploegen meisjes L5, jongens L5 , meisjes L6 en jongens L6.
In tegenstelling tot vroeger werd geen eindklassement meer afgeroepen, dit in het kader van fair play:
deelnemen is belangrijker dan winnen.  Je kon wel de stand volgen op de klassementslijsten.
Alhoewel het niet altijd eenvoudig was om zich neer te leggen bij sommige beslissingen van de scheidsrech-
ter (vooral bij de jongens, en soms echt wel met recht en reden), heeft iedereen zich sportief gedragen en
zich neergelegd bij de genomen beslissingen.  Iedereen deed zijn/haar best om te winnen, maar de sfeer
bleef goed als we niet wonnen. De stemmen van de supporters, de spandoeken en de 'geliefde' mascotte
van OLV hadden weer een drukke namiddag. Lies de Bruycker en Julie Hemeryck (L6) vonden nogal snel
een animerend supportersdansje en ontpopten zich tot echte cheerleaders.


