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Voorwoord oktober 2012

De eerste schoolmaand zit er reeds op. De meeste leerlingen en leerkrachten
hebben “hun draai gevonden” en hopelijk voelen de “nieuwe” leerlingen zich al wat
thuis op onze school. Bedankt aan al de leerlingen, leerkrachten en ouders die
een steun waren voor de leerlingen/gezinnen die voor het eerst kennis maakten
met onze school.
Het eerste attituderapport werd reeds meegegeven, het eerste puntenrapport
op het einde van deze maand. De oktobermaand, een maand met heel wat thema-
dagen: Werelddierendag, dag van de leerkracht, week van het bos, dag van de
chronisch zieke mensen,… een boeiende, rijkgevulde maand in het verschiet dus.
We merken het wellicht aan de verslaggeving in ons volgend nummer.

STRAPDAG kleuters 2012
Ook de kleuterschool OLV nam mee deel aan de STRAPdag 2012. Agent Eggermont kwam 's morgens
vroeg de speelplaats opgestapt en legde de kleuters het doel van de STRAPdag uit. Daarna konden de
kleuters op het sportterein hun 'wieltjes' uittesten. Heel veel kleutertjes kwamen met fiets naar school.
Er werd er naar hartelust gefietst. De pret kon niet op toen juf Cindy met de 'bakfiets' op de speelplaats
kwam gereden. Enkele kleuters maakten direct een ritje samen met hun juf. Achteraf werden nog een
aantal verkeersborden besproken. De kleuters staken hun dikke duim in de lucht voor een leuke voormid-
dag.

Tweede kleuterklas gaat ‘Op zoek naar een boek’

Volleybalinitiatie voor eerste en vierde leerjaar

Tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar gingen onze tweede
kleuters op zoek naar een boek. Aan de hand van een stadswandeling
zagen we waar boeken te koop zijn. We gingen langs de kranten- en de
boekenwinkel. Nadien brachten we ook een geleid bezoek aan de biblio-
theek. Daardoor leerden we het verschil tussen een boek lenen en een
boek kopen. In de boekenwinkel koop je een boek, in de bibliotheek leen
je een boek en bezorg je het boek terug.

Op 17 en 18 september 2012 kregen de kinderen van het
1e en het 4e leerjaar de trainers van volleybalclub Sferos/
Cosmos Deinze op bezoek tijdens de turnles. De 2 laatste
jaren zit deze toffe ploegsport weer volop in de lift, en
daar laten wij onze kinderen toch graag een graantje van
meepikken. Gedurende anderhalf uur konden zij een echte
volleybaltraining meemaken en op een speelse manier ken-
nismaken met enkele volleybaltechnieken. Daarna kregen
alle geïnteresseerden de kans om op zondagvoormiddag een
uitgebreide training met leeftijdsgenootjes mee te volgen
in Palaestra. Heel wat sportieve kinderen van onze school
namen deel. Ook de kinderen die niet konden aanwezig zijn
krijgen steeds de kans om 4 gratis trainingen van de club
bij te wonen. In het 2e semester komen de trainers terug
langs om ook de leerlingen van de andere klassen zo'n training aan te bieden.
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    Maandkalender oktober 2012

 ma 01 oktober 2012: Schoolfotograaf: individuele + klasfoto’s
 di 02 oktober 2012: Leeruitstap naar de ‘School van Toen’ voor L3 (NM) /
                                Leeruitstap naar ‘Wielermuseum Roeselare’ voor L6 (NM)
 wo 03 oktober 2012: Leeruitstap naar de markt - thema groenten en fruit voor K2 en K3 (VM)
 do 04 oktober 2012: Werelddierendag
 vr 05 oktober 2012: Dag van de leerkracht

ma 08 oktober 2012: FACULTATIEVE VERLOFDAG
di 09 oktober 2012: Zwemmen voor L1A + L1B

 ma 15 oktober 2012: Zwemmen voor L5A + L5B, L6A en L6B (met de fiets !!!)
                                Leeruitstap naar Poekebos voor Pk + K1
                                Leeruitstap naar de Brielmeersen voor K2 + K3

 ma 22 oktober 2012: Zwemmen voor L2A + L2B, L3A en L3B, L4A en L4B
                                 Leeruistap naar de kinderboerderij voor L1 + L2
 di 23 oktober 2012: Zwemmen voor L1A + L1B
                                Leeruitstap naar Ooidonk voor L4
                                Geen stille studie (Personeelvergadering leerkrachten)
 vr 26 oktober 2012: Scholenveldloop in de Brielmeersen voor L3, L4, L5 en L6
                                 Attitude- en puntenrapport

    Leeruitstap voor L4 naar de BIB.
Bij het begin van het schooljaar gaan de leerlingen van het
vierde leerjaar traditioneel op bezoek naar de BIB van
Deinze. Ook dit jaar was dit zo. Op dinsdag 4 september
trok juf Kathleen met haar nieuwe leerlingen al meteen naar
de bibliotheek. De leerlingen leerden er heel wat bij. We
speelden een memoryspel
en gebruikten de compu-
ter om het een en ander
op te zoeken.

    MUZO in L6

In 6A hebben we met emmers toneel gespeeld. We hebben
ontzettend veel plezier gehad. Kijk maar.
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Leerkrachtenteam 2007-2008
STRAPDAG lagere school 2012
De STRAPdag, de autovrije schooldag voor basisscholen was op vrijdag 21 september 2012 aan zijn vijfde
editie toe. Net als in mei staat de Week van de Mobiliteit in september bij vele scholen in het teken van
verkeer en mobiliteit. De STRAPdag is vaak het startschot van heel wat activiteiten rond verkeer.
Op aanmoediging van de school komen kinderen massaal per fiets of te voet naar school. Ook hier is het
de bedoeling dat ouders, kinderen en scholen permanent aandacht schenken aan duurzame mobiliteit in
het woon-schoolverkeer.
Basisschool OLV Deinze schreef zich in voor deze activiteit en in samenwerking met het stadsbestuur en
de lokale politie werden de Kaaistraat en het Poppoplein verkeersvrij gehouden. Op het Poppoplein hadden
meester Nick en juf Chris een verkeerspiste aangelegd. In de verkeersvrije Kaaistraat konden de leerlin-
gen fietsen, rollerbladen, steppen, met de go-cart rijden, ... . Allemaal op wieltjes was immers de leuze en
onze leerlingen genoten er met volle teugen van. Naast de kerk tenslotte was er plaats om met stoepkrijt
leuke tekeningen rond verkeer te maken. Sommigen konden er ook touwtjespringen of gewoon lekker
ravotten. Iedereen had het echt naar zijn zin. Hierbij een korte fotoreportage.

STRAPDAG 2012


