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De
laatste
loodjes
wegen
het
zwaarst!



- 2 -

Geachte ouders,

De vele openluchtklassen zijn voorbij; mooie herinneringen aan een super leuke tijd blijven achter. Vaak
ontvingen leerkrachten complimentjes van gidsen, koks,… voor de fijne houding van de leerlingen tijdens
hun verblijf. Dat doet zeker deugd; voor iedereen. Bedankt aan alle leerkrachten en begeleiders om de
verantwoordelijkheid 24 uur op 24 te nemen over de vele leerlingen en voor het vele werk aan voorberei-
ding op dit onvergetelijk gebeuren.
De eerste communicanten zorgden voor een schitterende, sfeervolle viering onder leiding van hun juf.
De laatste schoolmaand is ingezet: tijd voor herhaling, inoefenen, toets- en evaluatiemomenten. En dan
hopelijk een welverdiende vakantie tegemoet. Veel moed toegewenst, want de laatste loodjes wegen het
zwaarst.

Acrobatie op maat !

Op 28 mei stond iets helemaal anders op het menu in onze turnles:
Voor het 3e en 4e lj was een lesje "acrobatie op maat" gepland.
Zoals bij echte acrobaten moesten we hier ernstig en met volle
concentratie kunnen werken.  Het was ook een leerrijke ervaring
om eens met andere kinderen samen te werken, en ons aan te
passen aan elkaar.  We leerden eerst wat spierspanning is en
moesten die in deze piramides per 2, in de handenstand en bij het
draaien op de evenwichtsbalk kunnen aanvoelen, doseren en vol-
houden.  Dat lukte beter dan we verwacht hadden, kijk maar even
naar onze kunstjes !  Op de website vinden jullie nog meer hiervan.

Ontbijt op school voor L1
Op woensdag 24 april mochten de leerlingen van het eerste leerjaar wat langer in bed blijven liggen.
Vreemd denk je dan maar de juffen hadden iets in petto. In de klas werd gewerkt rond het thema 'Oei, ik
groei!' en hierin kwam gezonde voeding aan bod. Omdat er in onze jachtige wereld vaak te weinig tijd
wordt genomen voor een 'gezond ontbijt', organiseerden de leerlingen van L1 dit samen met hun juffen op
school. En dat het smakelijk was !!

Verkeerspark in Brielpoort Deinze
Op woensdag 24 april 2013 trokken de leerlingen van het vijfde leerjaar
naar het verkeerspark in de Brielmeersen in Deinze. Dit is nu ieder jaar zo.
In het 5e leerjaar oefenen de leerlingen hun gedrag in het verkeer door deel
te nemen aan het verkeerspark. Daar wordt het openbare verkeer vereen-
voudigd voorgesteld. We rijden er met go-carts en met fietsen en er zijn ook
voetgangers. Vervolgens worden eerst nog eens alle verkeersborden uitge-
legd en komt ook de verkeerspiramide aan bod. De agent blijft nog altijd
‘baas’. Daarna iss het oefentijd. Op het einde van de les is dan het praktisch
examen. Af en toe wordt dan wel iets gewijzigd aan het parcours. Een prach-
tige voorbereiding op het echte 'fietsexamen' dat in L6 wordt afgelegd.
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    Maandkalender juni 2013

ma 03 juni 2013: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B / Medisch onderzoek
                          K2 en 2 kleuters van K1 / Fotoavond zeeklas voor L5 / vergadering
                          ouderraad om 20u00
di 04 juni 2013: Zwemmen voor L1A en L1B / Heel wat in huis(drugs, alcohol, tabak,…) voor de
                         ouders L5 en L6 - Brieljant om 19u30
do 06 juni 2013: Kleuterworkshop i.s.m.St-Vincentius voor K2B (NM) /
vr 07 juni 2013: Interdiocesaan proefwerk 6e (VM) / Uittesten leestassen SVVHI in L1 (VM)
                         Robinsondag Ceder: L3 (te voet) en L4 (met de fiets)

Oriëntatielopen voor L5 in de Brielmeersen
Op dinsdag 23 april 2013 namen
onze leerlingen van het vijfde
leerjaar (L5) deel aan de SVS-
activiteit ‘Oriëntatielopen’. Ver
moesten we ons daarvoor niet
verplaatsen want dit ging door in
de nabije Brielmeersen. In de
voormiddag leerden we alles over
kaartlezen, een kaart oriënteren,
hoe je met een kompas leert wer-
ken. Daarna moesten we een aan-

tal bakens of controlepunten pinnen. Met een soort nietjesmachine ga je dan een bepaal figuurtje in je
kaart pinnen. Over de middag aten we onze boterhammen op en speelden we wat op de leuke speeltuin.
In de namiddag was er dan door het park een avontuurlijke oriëntatiespeurtocht. Een sportieve en
leerrijke dag !

zo 02 juni 2013: Eerste Communieviering om 9u30 (OLV-kerk) + Receptie

ma 24 juni 2013: Attitude-, punten- en semesterrapport/ Gordel L6 / Schoolreis L4
di 25 juni 2013: Oudercontact 16u15 - Binnenbrengen van de speelkoffers
do 27 juni 2013: Voetbal- en netbaltornooi L5-6 Deinze, Wontergem en Astene: 09u30
                         Afscheid zesde leerjaar 19u00
vr 28 juni 2013: Eucharistieviering / Einde schooljaar: 11u40

di 18 juni 2013: PV - geen stille studie
do 20 juni 2013: Schoolreis Bokrijk L5
vr 21 juni 2013: Schoolreis L1 / L2 / L3 naar Planckendael
zo 23 juni 2013: Gezinsfietstocht

ma 10 juni 2013: Zwemmen voor L6A en L6B (met de fiets !!!) (VM)
di 11 juni 2013: Schoolreis voor de peuters en K1 / Interdiocesaan proefwerk 6e (VM) / Bij
                        mooi weer naar de Brielmeersen: 2de en 3de kleuterklas
wo 12 juni 2013: Turnles L2 i.p.v. vrijdag 14 - 06 / SVS: minivoetbal tornooi voor L5 en L6
                          in het SHZMI (NM)
do 13 juni 2013: Fietsexamen voor L6 (VM)
vr 14 juni 2013: Sportdag KO

Pizzatijd voor L3

Samen met de leerlingen van het STI leerden de leerlingen van L3
pizza's bakken. Eerst moest alle ingredienten worden voorzien.
Nadien werd alles versneden en werd er een lekkere saus gemaakt.
Daarnaast werd het pizzadeeg gevuld met alle onderdelen. Tenslotte
konden de pizza's worden gebakken. Achteraf was het dus lekker
smullen.
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Leerkrachtenteam 2007-2008

Over duin, strand en zee op zoek naar Sirene.  Woeste Willem trok met ons door
de koude Noordzee wind over de duinen. We klommen als piraten, we bakten

zandtaart en lieten onze fantasie
de vrije loop. "Dat piraten gemeen
zijn", begreep je zodra Willem
begon te roepen…
We gingen moe maar voldaan terug
naar huis.

L1 kookt samen met leerlingen Sint-Theresia

Woeste Willem

Op dinsdag 30 april trokken de leerlingen van het eerste leerjaar naar de keuken van het Sint-Theresia-
instituut. Samen met de leerlingen van 4 STW werden allerlei lekkere gerechtjes klaargemaakt (balle-
tjes in tomatensaus, spaghetti, pizza, croque monsieur, taartjes, cupcakes, ...). Uiteraard mocht ook alles
geproefd worden. En als echte koks werd alles mooi opgeruimd. Dat hoort er nu eenmaal bij.

Oudste kleuters op schoolreis naar de zee

Dinsdag 14 mei 2003 trokken onze oudste kleuters op schoolreis naar Oostende. Daar werden we opge-
wacht door een mevrouw die ons de geheimen van Boreas (de Griekse God van de noordenwind) bijbracht.
Samen met de kleuters werd een strandzeil opgezet. We konden via opdrachten, spelletjes en het ge-
bruik van alle zintuigen verschillende natuurelementen beter leren kennen.
We speelden heel wat spelletjes met de wind .
‘s Middags konden we heerlijk picknicken en dan ravotten op het speelplein.
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Zeeklas 5e leerjaar Gelezen in het dagboek van 5A en 5B. Lees je mee?

Maandag 13 mei.

Op maandag 13 mei 2013 vertrokken onze vijfdes samen met de derde graad van de school Gottem op
zeeklassen richting Reigersnest Sint-Idesbald. We verzamelden aan de Brielpoort. Daar werden de
valiezen in de bestelwagen geladen en te voet trokken we naar het station. De trein van 9u06 bracht ons
met wat vertraging naar De Panne. Daar aangekomen namen we de tram richting Sint-Idesbald.
Ondertussen waren de valiezen reeds aangekomen en konden we ons ter plaatse 'installeren'. 's Middags
was er een broodjesmaaltijd voorzien en in de namiddag reisden we opnieuw met de tram. Koksijde-Bad
was onze bestemming. Eerst deden we een leuke strandwandeling en daarna gingen we met z'n allen naar
de Hoge Blekker, de hoogste duin van ons land.(32m hoog). Nadien stapten we opnieuw naar onze
verblijfplaats. We aten er lekkere spaghetti en als avondactiviteit konden we ons nog eens echt amuseren
op het speelplein en in het zand. Sommige bouwden zandkastelen, anderen speelden samen op de speeltuin.
Na een goede douche gingen we slapen. Hier en daar was er nog eens iemand die de slaap niet snel kon
vatten, maar uiteindelijk verdwenen alle leerlingen in dromenland. Een leuke dinsdag tegemoet.

Dinsdag 14 mei.

De eerste nacht was heel goed verlopen en heel wat leerlingen
moesten 's morgens nog gewekt worden. Na een goed en stevig
ontbijt, het zingen van 'Happy Birthday' voor Gerome en Clara en
het zelf klaarmaken van de picknick vertrokken we met de tram
richting Oostduinkerke. Het minder goede weer zorgde ervoor dat
de garnaalvissers niet opdaagden maar we genoten dan ook des te
meer van een hevige portie strandexploratie: vogels spotten, de
vloedlijn onderzoeken, de weersverschijnselen. We werkten in
groepjes en schoven regelmatig door. Onze picknick aten we op bij
het Visserijmuseum. Vanaf kwart voot twee was er dan een bezoek
aan dit mooie museum. Aan de hand van vraagjes doorkruisten we
alle zalen. Achteraf keerden we via een mooie wandeling door het
natuurreservaat de Doornpanne terug naar de tramhalte. In ons
verblijf werden kaartjes geschreven. We douchten ons en genoten
van een lekker avondmaal: frietjes à volonté met vol-au-vent. Het

avondprogramma was
superleuk met de komst
van Marco Solo. We
zongen plezierige
zeemansliederen en
Marco vertelde
prachtige verhalen. Moe
maar tevreden van de
dag kropen we om
21u30 in ons bed.
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Zeeklassen 5e leerjaar (vervolg)

Woensdag 15 mei.

Na twee drukke dagen was het vandaag tijd om het eens wat kalmer aan te gaan doen. In de voormiddag
trokken we richting het strand. Daar mochten we in groep zandkastelen bouwen. Er waren heel wat mooie
resultaten met prachtige natuurlijke (schelpen, wieren,..) versieringen. 's Middags was er een lichte
pastamaaltijd voorzien. Daarna trokken we door de duinen naar het gemeentelijk zwembad. We konden er
gezellig zwemmen en fijn baantjeglijden. Na het zwemmen keerden we via de Hoge Blekker terug naar
onze verblijfplaats. 's Avonds konden we even tot rust komen op onze kamer. Na een fijn avondmaal en een
verkwikkende douche was het tijd voor gezelschapspelletjes of strips lezen. Iets vroeger dan de voorbije
dagen kropen we onder de wol. Morgen wacht ons weer een drukke dag.

Donderdag 16 mei.
Donderdagmorgen stapten we niet uit ons bed zoals de voorbije dagen. De vermoeidheid begon duidelijk
parten te spelen. Het zou een drukke dag worden met een bezoek aan het sluizencomplex 'Ganzenpoort' te
Nieuwpoort alsmede een bezoek aan de vismijn. Na de middag bezochten we dan het natuurcentrum 'De
Nachtegaal'. Daar konden we ook heel wat zaken opzoeken via de computers. Na het avondmaal en een
goede douche stond de 'bonte avond' op het programma. Er waren sketches, liedjes, dansjes en als
afsluiter een leuke kinderfuif. We dansten ons te pletter en hadden veel plezier. Alweer een dagje om

nooit te vergeten.

Vrijdag 17 mei.

De laatste dag van de zeeklassen combineren we
traditioneel een lekkere brok ontspanning met een
leerijke uitstap. In de voormiddag was er vrije
ontspanning op de zeedijk van Sint-Idesbald. Sommige
leerlingen huurden een go-cart of een gekke fiets,
andere besteedden hun centjes liever aan een lekkere
wafel of een smakelijk ijsje. Nog andere leerlingen
gingen op souveniertjesjacht voor de familie thuis. Voor
elk wat wils dus. In de namiddag trokken we te voet
naar het nabijgelegen museum van de vroegere
Duinenabdij. Twee gidsen leidden ons rond. Er was ook

een leuke film en buiten konden we de opgravingen van de vroegere abij
uitvoerig bekijken. Van daaruit namen we de bus richting het station van
Koksijde. Daar zijn momenteel grote werken aan de gang. De trein bracht ons
terug naar Deinze. Moe maar voldaan en met een rugzak vol mooie
herinneringen sloten we deze fijne zeeklassen af.
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Boerderijklas 3e leerjaar

Tof.

Heel leuk.

Er zijn konijntjes geboren.

Bij de imker hebben we honing geproefd.

De geiten werden gemolken door Kees . De kaas was heerlijk.

Mie gaf uitleg over spinnen en weven.

Vrijdag hebben we koeken gebakken.

De speeltuin was leuk.

De natuurgids leerde ons het bos kennen.

Thomas was jarig.

We sliepen met 4 , 7 of 8 kinderen op één kamer.

De pannenkoeken waren lekker.

Het ontbijt was super.

Julia werd gebeten door een ezel. Oei. Dit deed even pijn.

Op de huifkar hebben we gezongen.

Voor we vertrokken hebben we paard gereden.

Toen we thuis kwamen hadden we een grote douche genomen.

Groetjes van de hulpboeren en de hulpboerinnen uit het derde leerjaar.

   Boerderijklas 2013
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Zomervakantie 2013

Voor de leerlingen eindigt dit schooljaar op
vrijdag 28 juni 2013 om 11u40.

Aan allen nu reeds een deugddoende vakan-
tie toegewenst !!!!

Hartelijk proficiat !!

De directie, leerkrachten, medewerkers en
leerlingen van onze school wensen alle eerste
communicanten en vormelingen van harte
proficiat !

Leer mij leven
Leer mij groeien
Leer mij zoals een
bloem te bloeien!!
Leer mij elke dag
In de zon te
staan!

Doe aan Sportbeurs 2013
Op vrijdag 17 mei 2013 vond
de jaarlijkse Doe-aan-
Sportbeurs plaats in
sportcomplex Palaestra te
Deinze. Het weer was niet
schitterend maar we hadden
wel geluk. De verschillende
clubs konden zich opstellen
in de beide sporthallen. Dat
zorgde ervoor dat we niet
nat werden geregend. Zo
konden we de verschillende sporten binnen uitproberen.

Gezinsfietstocht - 2013

 

Zondag 23 juni 2013
  

De deelnemers kunnen starten op de
speelplaats van de school in de Kaaistraat te
Deinze tussen 13.00 en 14.00 uur.

Na de fietstocht is er in de school een gezellig
samenzijn waarbij een natje en een droogje
kan bekomen worden. Als apotheose worden er
dan onder de aanwezigen 2 kinderfietsen
verloot.

Kaarten voor deze fietstocht kosten slechts 3
euro. Daarin zijn vijf kleine versnaperingen, de
verzekering en deelname aan de gratis tombola
inbegrepen.

Kaarten zijn op voorhand te bekomen bij de
leerkrachten en de leerlingen van de school.
Uiteraard kan men in de de school ook tijdens
de openingsuren kaarten bekomen.

Meer info op  09 / 381.55.50


