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Voorwoord januari 2013

De eindejaarsfeesten zijn volop aan de gang; de kerstmarkten
reeds achter de rug. Het is aftellen geblazen en velen zijn druk
in de weer om met het gezin, familie en/of vrienden de kerstda-
gen door te brengen, het oude jaar uit te wuiven en het nieuwe
jaar in te stappen. Deze feesten zijn momenten van “samenzijn”
en vreugdevol beleven. Jammer genoeg is dit niet voor iedereen
zo. Onze aandacht gaat dan ook mee uit naar ouderen en
minderbedeelden, waarvoor dit feestelijk gebeuren vaak met
gemengde gevoelens wordt beleefd. Een bezoekje, een vriende-
lijk woord, een glimlach,… kunnen dan ook wonderen doen voor
deze mensen. Dat de kerstdagen een heugelijk gebeuren mogen zijn en het nieuwe jaar een voorspoedig
uitzicht mag brengen voor ieder van ons.

    Ridders en prinsessen op de rode loper.

Dit schooljaar zijn er op OLV opvallend veel kandidaten voor de richting Zwarte Pietenscholing. Vooral
de specialisatie 'dakpiet' is erg in trek.
Heel wat studenten in opleiding zetten dan ook hun beste beentje voor om de Zwarte Pietenvorming
level 1 en level 2 met vrucht te voltooien. Deze cursus is niet te onderschatten. Op de training heb je
heel wat durf, spierkracht en lenigheid nodig. Grote en kleine schoorstenen, dikke en dunne, lage en
hoge daken, moeilijke en gevaarlijke, rechte en schuine, brede en smalle dakgoten, gladde en steile
ladders werden getrotseerd om de kunsten van de echte dakpieten te evenaren. Hierbij kan u enkele
van deze helden zonder vrees aan het werk zien.

In de voorbije maanden leerden de kleuters van juf Caroline en juf Cindy
over ridders en prinsessen. De kleuters werden tot ridder geslagen en defi-
leerden op de rode loper.

    Zwarte Pietenschool bij turnjuf Chris

    Gezellig samen spelen in klas L4A.

Op maandag 10 december 2012 brachten de leerlingen van juf Kathleen
in L4A een leuk stukje speelgoed mee om samen in de klas te spelen. Dit
gebeurde natuurlijk naar aanleiding van het bezoek van de Sint de week
voordien. Alle leerlingen hadden heel wat moeite gedaan om iets leuks
mee te brengen. De sfeer was dan ook heel goed en er werd echt geno-
ten van het 'samenspel'. De tijd vloog voorbij en iedereen vond het
jammer dat het zo snel over was.



- 3 -

    Maandkalender januari 2013

ma 14 januari 2013: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B
di 15 januari 2013: Zwemmen voor L1A en L1B / Algemene personeelsvergadering - GEEN STILLE
                             STUDIE

 ma 07 januari 2013: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (met de bus !!!) (VM)
                                Bezoek politie: Ik stap en ik fiets voor L1 (NM)

 ma 21 januari 2013: Zwemmen voor L6A en L6B (met de bus !!!) (VM) / Medisch School-
                                 toezicht voor L1 / Leeruitstap naar Gent voor L5
 di 22 januari 2013: Kidstennis voor L2 / Infoavond peuterklas om 18u30 bij juf Ann
 wo 23 januari 2013: SVS Badmintoninitiatie in SHZMI afdeling Leiepoort voor L3 en L4 (NM)
 do 24 januari 2013: Victor en zijn Goedgevoelmachine voor L1 en L2 /
                                Theatervoorstelling voor L4 in CC De Schakel te Waregem

    Naar het Museum van Deinze en Leiestreek voor L2.
De leerlingen van het tweede leerjaar
trokken onder leiding van meester Bart en
juf Martine op stap naar het Museum van
Deinze en Leiestreek. Dit museum ligt op
wandelafstand van de school. Heel vaak
passeerden we daar al op weg naar de
Brielpoort of de Brielmeersen. Het was
voor vele leerlingen wel de eerste keer dat
we daar binnenstapten. De museum-
conservator, mevr Trui Galle, ontving ons
en gaf samen met een gids een leuke rond-
leiding. We zagen veel schilderijen van
bekende schilders uit onze streek. De gids
vertelde ook over Roger Raveel en zijn
schilderwerken. Op het einde van de rond-
leiding mochten we als echte kunstenaars
een schilderij natekenen. En ook in onze
klassen zitten echte artiesten. Wie weet

komen hun werken later ook in dit museum terecht ?

    Adventskransen maken.
Op donderdag 29 november 2012, juist voor het ingaan van de advent, werden naar jaarlijkse traditie
in de refter van de lagere school adventskransen gemaakt. Een kleine 40-tal ouders, grootouders en
sympathisanten van de school staken bij dit leuke initiatief een
handje toe. Dat zorgde voor een leuke sfeer en deed ons even na-
denken over het welzijn in de wereld. Achteraf werd de kransen
verdeeld over de verschillende klassen. Ondertussen branden 'op
weg naar Kerstmis' reeds drie kaarsjes.
Goede God,
Laat deze advent een nieuwe start zijn.
Open mijn ogen voor wie ongezien blijft,
open mijn oren voor wie mij wakker roept,
open mijn handen voor wie zijn leven met mij wil delen,
open mijn hart voor oprechte warmte.
Laat deze advent de start zijn van Uw droom voor de wereld.

    vr 25 januari 2013: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

ma 28 januari 2013: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B
di 29 januari 2013: Zwemmen voor L1A en L1B
do 31 januari 2013: Attitude-, punten- en semesterrapport/ Spelcarrousel voor L3 (VM) /
                                13u: Toneel CREA voor L1
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Leerkrachtenteam 2007-2008

Op donderdag 6 december (de feestdag van de Sint zelf) brachten Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten
een bezoek aan onze school. Eerst was er de ontvangst met alle kinderen op het Sint-Poppoplein. Daar
werden heel wat kunstjes opgevoerd. Om fit en gezond te blijven moeten Pieten (en ook kleuters en
leerlingen van de basisschool OLV) heel veel spelen. Dat was de boodschap van de Sint. Aan ons om dit
nu ook echt te gaan doen. Daarna brachten de Sint en zijn Pieten een bezoekje
aan alle klassen. De Pieten waren goed in vorm en ze brachten ons vaak aan het
lachen. Voor de kleuters en leerlingen van L1 en L2 was er een gezamenlijke
activiteit in de turnzaal. Was me dat weer een drukke bedoening !

Eetfestijn 2013

Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Deinze

ZESTIENDE
EETFESTIJN

BRIELPOORT
   DEINZE

Zondag 03 maart 2013 van 11u30 tot 14u

Opbrengsten ten voordele van de uitbouw van pedagogische
projecten binnen de verschillende kleuter- en lagere klassen.

Bezoek van de Sint - 6 december 2012

Boeken- en spellenbeurs 2012
Op donderdag 22 en zondag 25 november 2012 organiseerde de
ouderraad van basisschool OLV een boeken- en spellenbeurs in
de turnzaal van het Sint-Theresiainstituut. Heel wat kleuters en
leerlingen van de lagere school kwamen hier samen met hun
ouders een kijkje nemen.  Er was een grote voorleestent waar
elk uur een nieuw verhaal werd voorgelezen. Daarnaast kon je
samen met je vrienden en vriendinnen een aantal leuke spellen
uitproberen. Wie dorst had, kon natuurlijk ook iets drinken aan
de bar. Op donderdag kwamen alle klassen op bezoek. Op zondag
kon je vrij in en uit. Een geslaagd initiatief van onze ouderraad.


