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Voorwoord maart 2013

Iedereen hunkert naar mooi lenteweer. Na de winterse, donkere maanden
met sneeuw, ijzel,… gaan we op zoek in de tuin naar lentebloemen:  kro-
kussen,  narcissen,… maar vooral naar wat lentezon. Ondertussen proberen
we zelf een zonnetje te zijn. De voorbije weken werd in de kleuterafdeling
het thema “Valentijn” uitgewerkt met als apotheose en afsluiter de
“kinderhuwelijken” die werden voltrokken in de trouwzaal van Stad Deinze.
Uitgebreide reportage en foto’s vindt u op de website van de school.

De volgende vier weken gaan de leerlingen op stap met Daniel (13j.) en Lidia
(6j.) uit Oeganda. Zo komen zij te weten hoe deze kinderen leven, wat ze
eten, hoe ze wonen, wat ze doen,… en merken wij hoe goed wij het wel
hebben hier bij ons. De grote boodschap is natuurlijk: “tevreden zijn met wat wij hebben” en” delen met
anderen (dichtbij en ver weg)”. Op het einde van de vastenperiode (er is les tot en met Goede Vrijdag)
sluiten wij traditiegetrouw af met een “sober maal”. We nodigen nu reeds iedereen uit om hieraan deel te
nemen en zo een teken van solidariteit, meeleven en tevredenheid te tonen naar elkaar toe en naar ande-
ren.

Carnaval in de lagere school
Op vrijdag 8 februari 2013 - net voor het krokus-
verlof - vierden de leerlingen en leerkrachten van
basisschool OLV carnaval. Net zoals het echte
carnavalgangers past, kwam iedereen verkleed naar
school. De speelplaats was zo een mooie variëteit van
verschillende personages: sprookjesfiguren, clowns,
ridders en prinsessen, politieagenten, discogirls, ... . Je
vond er alles terug. We startten de dag met een leuke
polonaise. In de voormiddag waren er activiteiten in
de klas. 's Middags was er een aangenaam vrij podium.

In de namiddag was er dan
het gekende en geliefde
pannenkoekenfestijn. Echt
weer een dag uit de duizend !

Schepen Van Hove voltrekt drie kleuterhuwelijken in kleuterschool OLV !

Op vrijdag 22 februari 2013 vonden in de trouwzaal
(E. Clausplein) te Deinze drie kleuterhuwelijken plaats. Alle
kleuters en ook de kleuterjuffen waren perfect uitgedost in
prachtige feestkledij om dit unieke feestgebeuren bij te
wonen. De rode loper, de trouwboeketten en de ringen ont-
braken niet. De aanwezige ceremoniemeester leidde alles in
goede banen. Na het officiële gedeelte en het oplaten van de
duifjes begaven alle feestvierders zich naar de feestzaal in
basisschool OLV waar uitgebreid gefeest werd met drankjes
en hapjes en waar de jonge koppeltjes een aantal leuke ge-
schenken in ontvangst namen. Deze apotheose van het thema
'Valentijn' bij de kleuters kende een groot succes.
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    Maandkalender maart 2013

 ma 04 maart 2013: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (met de fiets !!!) (VM)
 di 05 maart 2013: Voorleesproject VTI voor K2 / PAD: les politie - L6 (NM) /
                             Oudercontact L6 i.v.m. studiekeuze/ Theater in de bib - L5 (NM) /
                             Volleybalinitiatie op school voor L3 (VM)
 wo 06 maart 2013: Fietscontrole door de politie voor L5
 vr 08 maart 2013: 100-dagen/ Repetitie musical (VM) /
                             Volleybalinitiatie op school voor L2 (VM)

 zo 17 maart 2013: Instapviering voor de Eerste Communie (11u00)

     Hoekenwerk in L6A

ma 11 maart 2013: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B /
                            Technologie o.l.v. M. Govaert - L6B (VM), L6A (NM)
di 12 maart 2013: Zwemmen voor L1A en L1B /
                            Repetitie musical (NM) / Auteurslezing in de bib - L1 (NM)

In 6A van juf Mia en juf Caroline organiseren de leerkrachten regelmatig
een namiddag hoekenwerk. Dan kunnen de leerlingen zich verdiepen in ver-
schillende experimenten: techniek, bouw, koken, opzoekwerk, ... . Kortom
voor elk wat wils !

ma 18 maart 2013: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (met de fiets !!!) (VM) /
                            Toneel in zaal Palace - L3 (NM)
di 19 maart 2013: Open klasdag peuterklas /
                           Fietsbehendigheid parcours i.s.m. de politie - L3 (VM) en L4 (NM)
wo 20 maart 2013: Fietscontrole door de politie - L6
do 21 maart 2013: Koekjes bakken i.s.m. St.-Theresia - K3 (VM)
vr 22 maart 2013: Repetitie musical (VM) / Naar het Raveelmuseum - L5 (NM)

ma 25 maart 2013: Sportdag L1 tot L6 /
                             Technologie o.l.v. M. Govaert - L6B (VM), L6A (NM)
di 26 maart 2013: Zwemmen voor L1A en L1B / Repetitie musical (NM)
                            Personeelsvergadering - GEEN STILLE STUDIE
wo 27 maart 2013: SVS netbaltornooi te Zulte - L5 en L6 (NM)
do 28 maart 2013: Auteurslezing in de bib - L4 (VM)
vr 29 maart 2013: Goede Vrijdag / Puntenrapport/ Attituderapport / Sober maal
                            Eucharistieviering - L5 / De kleuters rapen eitjes

Zestiende eetfestijn 2013 - Basisschool OLV Deinze - Brielpoort Deinze
Met een kleine 800 waren ze. Ouders, grootouders, familieleden en sym-
pathisanten van Basisschool OLV op het 16e eetfestijn van zondag 03
maart 2013. Een grote dankuwel dan ook aan allen die aanwezig waren !!
De sfeer zat er goed in, de zaal was weer prachtig versierd en het eten
was van de beste kwaliteit. Een werk van heel wat mensen die reeds vroeg
uit de veren waren en er voor konden zorgen dat de Brielpoort tot een
fantastische ontmoetingsruimte werd omgetoverd. De directie dankt
hierbij alle medewerkers van de ouderraad en het prachtige ‘team’ van

leerkrachten en hun familieleden die instonden voor het vlekkeloos verloop van deze uitgave !!
                                                               !!! Op naar editie 17 !!!
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Kleutercarnaval 2013 voor K2 en K3

     Overlevingszwemmen voor L5

Op woensdag 6 februari 2012 vierde de kleuterafdeling van onze basisschool hun jaarlijks carnavalfeest.
De kleuters mochten kiezen in wat ze verkleed naar school kwamen , maar de juffen waren deze keer
verkleed als gekke clowns.
Voor de speeltijd speelden we in onze klas en na de speeltijd was het tijd voor het carnavalsfeest in de
turnzaal.

De leerlingen van 5A en 5B konden zich maandagmorgen nog niet precies voorstellen wat hen in de zwemles
te wachten stond. Zij werden in het zwembad verwacht met extra kledij : een lange broek, een T-shirt met
lange mouwen en lange kousen. Was de verwarming in het zwembad misschien stuk?
Al gauw wist iedereen wat de bedoeling was : Er stond een les "overlevingszwemmen"op het programma. Na
enkele meters zwemmen, kon iedereen zelf aanvoelen dat natte kledij heel zwaar weegt. De kleren slorpen
heel wat liters water op en dat maakt het zwemmen niet zo gemakkelijk : je komt veel trager vooruit en
het vergt een veel grotere krachtinspanning. Stel je dan maar eens voor dat je in het water terecht komt
met ook nog schoenen, een trui en een jas aan ! Daarom is het belangrijk dat we eenvoudige hulpmiddelen
(een plastiekzak, een emmer, laarzen, een trui,.... alles waarmee je lucht kan vangen) leren gebruiken die
ons drijfvermogen vergroten en ons helpen om met weinig inspanning boven water te blijven tot er hulp
komt opdagen. Al deze trucjes werden in deze les uitgetest. Tot slot mochten we per twee proberen om in
het water van trui te wisselen zonder de grond of de kant te raken, al watertrappend dus...wat een uitput-
tend karweitje ! ... en alle 5-des sliepen die nacht als roosjes.


