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Voorwoord december 2012

Met warmte en gezelligheid van oud naar nieuw!
2012 eindigt in stroomversnelling: de komst van de Sint, adventstijd, Kerstmis,
oudejaarsavond en Nieuwjaar. Stuk voor stuk feestelijkheden die met veel warmte en
gezelligheid kunnen gepaard gaan. Samen met de kinderen leven wij naar deze feestda-
gen toe. Hét “hoogfeest” voor de kinderen is ongetwijfeld de komst van de Sint. We
verwachten Hem op zijn feestdag zelf, donderdag 6 december. We willen op een sfeer-
volle, gezellige manier naar Kerstmis toe leven; vandaar dat wij op 29 november advents-
kransen maakten waarvan op zondag 2 december het eerste kaarsje al mag branden. In
de sfeer van kerstmarkten, kerstconcerten, kerstgeschenken,… leven we dan naar
Kerstmis toe om misschien wel volledig uit de bol te gaan op oudejaarsavond of nieuwjaarsdag. Jammer
genoeg is dit niet voor iedereen zo. Onze gedachten en misschien ook wel onze daadwerkelijke steun
gaat naar kansarmen die niet in de mogelijkheid zijn om hiervan echt te genieten. Laten wij er samen
werk van maken zodat wij met een dubbel goed gevoel deze Kersttijd kunnen tegemoet gaan.

    Met de fiets naar het zwembad voor L5 en L6

Op maandag 22 oktober 2012 bracht de eerste graad een bezoek aan kinderboerderij 'Bokkeslot' te
Deerlijk. De leerlingen waren ongedurig om te vertrekken. Ze waren super gemotiveerd en dolgelukkig
toen uiteindelijk de bus omstreeks 9 uur richting Deerlijk vertrok.
Eerst kregen we een rondleiding op de boerderij. We werden hierbij verwelkomd door Bono, de hond.
Daarna maakten we kennis met de verschillende dieren van op de boerderij. Zo maakten we contact
met kalkoen 'snottebelle blijf in je ren', de ram 'Rambo' die zijn naam wel eens al te letterlijk nam en
gevaarlijk kon bokken, de lieve konijntjes, de cavia's, de geiten, de ezels en paarden, de varkens, ... .
Verder stond er het bereiden van groentensoep op het programma. Eerst werden alle ingrediënten
besproken. De kinderen ontdekten de moestuin en oogstten zelf alle noodzakelijke groenten. Wat was
dat tof en leerrijk ! In de keuken werde de groenten gewassen, gesneden en verdween alles in een
grote kom. Met dat water werd alles klaar gestoofd op het vuur. Op de middag werd de heerlijke soep
gedegusteerd. Wat waren we apetrots dat we die zelf hadden klaargemaakt.
De leerlingen mochten ook enkele 'boerderijtaken' uitvoeren: de konijnen voederen met korrels en
wortels, hooi geven aan de geiten, stallen uitmesten, aardappelen rooien en oprapen. Wat konden we
ons uitleven ! De tijd vloog voorbij. Voldaan en tevreden maar toch wat moe vatten we de terugreis aan
om 15u30.

Om de veertien dagen op maandag nemen onze leerlingen van het vijfde en
zesde leerjaar de fiets om naar het zwembad te rijden. Via de Tolpoort-
brug en het fietspad langs de Leie steken we aan de Sint-Martinuskerk
de Kortrijkstraat over. Langs het viaduct en de Veldstraat rijden we naar
het kruispunt van de Ring met de Oostkouterlaan. Daar is het even goed
opletten !! Nadien fietsen we rustig naar het zwembad Palaestra. Meteen
twee vliegen in één klap: ons veilig met de fiets door het verkeer begeven
om te gaan sporten.

    Naar de Kinderboerderij voor L1 en L2
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    Maandkalender december 2012

ma 03 december 2012: Zwemmen voor L2A + L2B, L3A en L3B, L4A en L4B
di 04 december 2012: Zwemmen voor L1A + L1B / Week van de smaak voor L2-L3-L4 en L5
wo 05 december 2012: ICT voor L4A en L4B
do 06 december 2012: De SINT bezoekt de school

 ma 10 december 2012: Zwemmen voor L5A + L5B, L6A en L6B (met de fiets !!!) (VM)
                                   Bezoek containerpark voor L6A en L6B (NM)
 di 11 december 2012: Openklasdag in de peuterklas van juf Ann (18u30)
 wo 12 december 2012: ICT voor L5A en L5B
 do 13 december 2012: Personeelsvergadering om 16u - GEEN STILLE STUDIE
 vr 14 december 2012: Leeruitstap naar Technopolis voor L6A en L6B

 ma 17  december 2012: Zwemmen voor L2A + L2B, L3A en L3B, L4A en L4B
 di 18 december 2012: Zwemmen voor L1A + L1B / Tandmobiel - Glimlachen.be
 wo 19 december 2012: ICT voor L6A en L6B / SVS Dans - L1 en L2 in Mozaïek Astene (NM)
 do 20 december 2012: Afscheidsfeest mstr Carl
 vr 21 december 2012: Eucharistieviering / Attitude- en puntenrapport
                                  Kerstzingen voor ouders en grootouders om 14u30

    Scholenveldloop 2012.
Op 26 oktober trokken de leerlingen van het 3e, 4e ,5e en
6e lj als echte atleten in sportieve outfit naar de
Brielmeersen voor de jaarlijkse scholenveldloop. Aan de
start was de spanning te snijden! Het werd een eerder
grijze en regenachtige voormiddag maar dat kon de pret
zeker niet drukken. De regen zorgde voor een moeilijk,
glibberig parcours, maar alle kinderen van onze school liepen
een knappe wedstrijd. Wij zijn dan ook heel fier op hun
enthousiasme en doorzettingsvermogen !
OLV kon rekenen op heel wat rasechte en sportieve suppor-
ters : ouders, grootouders, juffen en meesters,.... Ook de
kinderen van het 2e leerjaar waren van de partij om al wat
nieuwsgierige blikken te werpen op het hele gebeuren. Zij
staan nu al te popelen om volgend jaar deel te nemen.

Voor alle individuele uitslagen moeten we nog even wachten, maar deze knappe prestaties kunnen we
nu al meedelen : 12 leerlingen behaalden een medaille : Henri Maere (goud), Tim De Smet (goud),
Thibo Doolaege (zilver), Laurentien De Bel (zilver), Mathis Revijn (zilver), Lukas Gevaert (zilver),
Nordin Van Quaethem (zilver), Madeleine Cornelis (Zilver), Ilyes Korbi (brons), Maxim Deblaere
(brons), Anais Carlier (brons), Caily Pannecoucke (brons).
Proficiat aan alle lopers! Dank aan alle supporters voor hun sportieve aanmoediging! Het was terug
een echt loopfestijn!

Kerstvakantie van zaterdag 22 december 2012 tot en met zondag 6 januari 2013

    Naar het Kasteel van Ooidonk voor L4

Op dinsdag 23 oktober 2012 trokken de beide vierdes naar het Kasteel
van Ooidonk. De trip ging te voet en zoals de echte 'natuurliefhebbers'
trokken we door velden en weiden, langs sloten en beken richting het
mooie kasteel. Onderweg namen we ook het 'veerbruggetje' over de Oude
Leie. Dat is draaien geblazen want via kabels trek (draai) je het vlot naar
de overkant. Het weer zat nu wel goed mee. Er waren prachtige stukjes
natuur te zien. Over de middag aten we onze picknick. In de namiddag
bezochten we dan het kasteel. Een gids leidde ons rond, door de verschil-
lende mooie zalen. Rond half vier kwamen we terug aan op school. Echt wel een coole dag !!!
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Leerkrachtenteam 2007-2008
Vijfdes op leeruitstap naar Diksmuide - Ieper - Langemark.
Op dinsdag 13 november 2012 trokken de vijfdes van meester Johan en juf Lien op leeruitstap naar
het Heuvelland. Naar aanleiding van het feest van de Wapenstilstand van zondag 11 november 2012,
waarbij we het einde van die vreselijke WO I herdenken, bezochten ze onder meer de IJzertoren te
Diksmuide. Daarna was er een geleide wandeling door de oude stadskern van Ieper waar we ondermeer
een kijkje namen aan de alomgekende Menenpoort. In Ieper aten we ook onze picknick op. Tenslotte
bezochten we het Tin Cimetery te Langemark waar heel wat gesneuvelde soldaten begraven liggen. Het
was een leuke dag waarbij we stilstonden bij de gevolgen van de gruwelijke WO I.

Op donderdag 15 november 2012 (Feest van de dynastie) vierden
de leerlingen van de onderbouw (L1 / L2 en L3) samen met hun
grootouders het grootouderfeest 2012. Met een leuk dansje
werden de oma's en opa's verwelkomd. Daarna werden de groot-
ouders per klas in twee groepen verdeeld. De ene groep grootou-
ders kon dan naar de lekkere koffietafel gaan, de andere groep
grootouders ging samen met de leerlingen allerlei activiteiten doen
in de eigen klas. De sfeer was goed en de grootouders vonden het
gezellig om samen met hun kleinkinderen te knutselen, een spelle-
tje te spelen, samen een lied te zingen, ... . Nadien werd er gewis-
seld en kwamen andere grootouders in de klas. Een geslaagde
namiddag.

Grootouderfeest 2012

Naar jaarlijkse gewoonte trok het derde leerjaar naar de Topsporthal
Gent, gelegen aan de Watersportbaan voor een flinke portie
indooratletiek. Onder meer speerwerpen, kogelstoten, hoogspringen en
60m sprint stonden op het programma. Onze leerlingen van L3 zetten
hun beste beentje voor en plaatsen enkel knalprestaties op het grote
scorebord.
Echt wel flinke atleten in het derde leerjaar !!

Atletiek voor L3 in de Topsporthal Gent

Appelverkoop 2012
Onze appelverkoop werd terug een groot succes : Er werden maar liefst 466 pakket-
ten  of 932 kg  van deze lekkere en gezonde snoepjes aangekocht. Dit is een record
met 160 kg meer appelen dan vorig jaar. De ouderraad had terug de handen vol om de
appels te wegen en te verpakken. Een grote dank aan ieder die de schoolsport een
warm hart toedraagt.

Eetfestijn 2013

Op zondag 3 maart 2013 gaat tussen 11u30 en 14u00 voor de zestiende maal
het eetfestijn door in de Brielpoort te Deinze. Meer info volgt in de komende
maanden.


