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Voorwoord februari 2013 De nieuwjaarsmaand is achter de rug. De
uitgesproken wensen komen hopelijk uit;
de gemaakte intenties aangehouden? We
ontvingen ook een brief van Stella, het
Indische meisje dat wij reeds een achttal
jaar lang financieel adopteren. Zij dankt
ons zeer hartelijk!

We steken van wal met een themaweek
van 01-08 februari , nl. de week tegen
pesten, met als slogan :
“Horen, zien en SPREKEN!”.

Midden februari wordt reeds de aanzet
gegeven van de Paastijd. Op vrijdag 8
februari serveren wij traditiegetrouw
pannenkoeken voor alle leerlingen
 (Vastenavond) en na de krokusvakantie
wordt de vastencampagne op gang gescho-
ten. Dit wordt terug een tijd van “inleven”
en bezinning; recht naar Pasen toe. Maar
in dit nummer eerst nog een terugblik op
de vele winterse activiteiten van januari
2013.

Naar Technopolis voor L6
Op vrijdag 14 december 2012 trokken onze leerlingen samen met de
leerlingen van L6 Mozaïek Astene op leeruitstap naar Technopolis. Dit
gebeurde onder het motto 'Met de trein ben je altijd een beetje op reis'.
Iedereen verzamelde aan het station van Deinze om 08u00. Technopolis
is een Vlaams "doe-centrum" voor wetenschap en technologie in de  stad
Mechelen. In Technopolis experimenteert de bezoeker zelf en leert hij
op een interactieve manier bij over wetenschap en technologie vanuit het
motto: “Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp.”
Zo kunnen vooral kinderen iets bijleren over de basisprincipes van we-
tenschap en technologie. Het centrum heeft meer dan 280 permanente
interactieve opstellingen, gegroepeerd rond verschillende thema's, zoals
"Lucht & Wind", "Bouwstenen", "Waterkant", "Onzichtbaar", "Ruimte-
vaart" en "Actie-Reactie". Daarnaast worden er regelmatig wetenschaps-
shows en-demo's gehouden en is er jaarlijks een thematentoonstelling
die de wetenschap rond een bepaald thema uitlicht. Rond 17u waren we in Deinze terug. Een echte doe-
dag !!!

Zichtbaar zijn in het verkeer
We zijn in de donkerste periode van het jaar.
Opvallen door heldere kleuren en reflecteren is de boodschap!
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    Maandkalender februari 2013

 ma 04 februari 2013: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (met de bus !!!) (VM)
                                  Verkeersles door de politie voor L2
 di 05 februari 2013: Info secundair onderwijs-L6B (VM)/Info secundair onderwijs-6LA (NM)
                                 Oudercontact lagere school (6de leerjaar niet) / Repetitie musical (NM)
 wo 06 februari 2013: Carnaval op de kleuterschool /Info secundair onderwijs voor de ouders
                                 in zaal Rekkelinge (19u30)
 do 07 februari 2013: Circusvoorstelling voor de kleuters - turnzaal lagere school (VM) /
                                 Toneel crea: L2 en L3 (NM)
 vr 08 februari 2013: Carnaval op de lagere school: vrij podium over de middag/ Pannenkoeken
                                 voor iedereen (NM)

 ma 18 februari 2013: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (met de fiets !!!) (VM)
 do 21 februari 2013: Oudercontact kleuterschool
 vr 22 februari 2013: Doe-dag VTI: L6A + L6B / Trouwfeest bij de kleuters

     Sneeuwpret in basisschool OLV

 Krokusvakantie van zaterdag 09 februari 2013 tot en met zondag 17 februari 2013
 Woensdag 13 februari 2013: Aswoensdag
 Donderdag 14 februari 2013: Valentijn

ma 25 februari 2013: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B
di 26 februari 2013: Zwemmen voor L1A en L1B /
                                Personeelsvergadering - GEEN STILLE STUDIE
wo 27 februari 2013: SVS - Tussen 4 vuren voor L3 en L4: SHZMI - Campus Leiepoort (NM)
do 28 februari 2013: Attituderapport

1) De weersvoorspellingen op maandag 14 januari 2013
waren duidelijk. 10 cm sneeuw in de streek van Deinze. De
juffen en meesters waren dan ook erg overtuigd.: “Ver-
geet jullie slee niet mee te brengen!” En inderdaad. Op
dinsdag 15 januari trokken de leerlingen van L1, L2 en L3
op sneeuwpret naar de Brielmeersen. Het park lag volledig
ondergesneeuwd en we konden lekker baantje glijden met
de slee. Ook een sneeuwballengevecht mocht niet ontbre-
ken. Amai, was me dat een leuke bedoening !

2 ) Ook op dinsdagnamiddag 15 januari 2013 was sneeuw-
pret troef voor de leerlingen van L4.  Ze trokken even-
eens richting Brielmeersen. Zij hadden de bedoeling om
eens goed te sleeën. Op de verschillende bergjes in het
park werden de sleeën uitgetest. Iedereen kon lekker
baantje glijden. Onze gezichtjes glommen van de kou en
de pret. Leve de sneeuw !

3) Tijdens de voorbije winterprik genoten ook de kleu-
ters van juf Catherine en juf Meena  van een namiddag
sneeuwplezier. In de speeltuin van de school zelf maakten
we samen een sneeuwman. Iedere kleuter was met muts,
sjaal en handschoenen goed ingeduffeld. Zo konden we
volop genieten van een prachtige speelnamiddag.


