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Voorwoord april 2014
‘Op weg naar Pasen ...’

We wensen elkaar straks een “Zalig Paasfeest” toe en staan hopelijk ook eens stil bij de kern van deze
boodschap. Laat ons allen van de paasvakantie genieten om dan uitgerust en gemotiveerd het derde
trimester aanvatten, met Hem als tochtgenoot, vol vertrouwen in elkaar, in het leven en in de toekomst
van onze schoolkinderen. Het vastzetten van de leerstof, het samen delen in de vreugde van Eerste
Communicanten en Vormelingen, een reeks meerdaagse uitstappen, een weloverwogen studiekeuze na het
zesde leerjaar,… Dit en nog zoveel meer maken deel uit van die korte, drukke trimester waar we allen
weer zullen voor gaan!

Doe-dag voor L6

Net zoals elk jaar trokken onze zesdeklassers naar de Doe-dagen ingericht door de technische scholen.
Meestal gaat dit voor onze school door op een vrijdag. Vrijdag 21 maart 2014 was dus onze dag. Zowel
het VTI, het STI als SVVHI zetten als school hun beste beentje voor en toonden de mogelijke techni-
sche richtingen die hun scholen aanbieden. Er was hout, bouw en mechanica maar ook voeding, creatie en
infomatica kwamen aan bod. Onze leerlingen van het zesde konden uit twee activiteiten kiezen. Over de
middag moest wel eens van school worden gewisseld. Wie in het VTI kon blijven, genoot daar van een
lekkere portie middagsport in de nieuwe sportzaal. Zowel in de voor- als namiddag waren de leerlingen in
de weer. De resultaten mochten dan ook gezien zijn. De gemaakte werkstukken gingen mee naar huis.
Terug een prachtige dag !!

Kippen in de Brielmeersen voor K2 en K3.

Op een mooie lentedag trokken we de natuur in.
Een heerlijk zonnetje op de Brielmeersen en lentegroen overal.
In het kippenhok viel er vanalles te beleven.
De zijdehoentjes waren met zijn tien en bijna niet te zien. Hoe kon dat
nu? Ze zaten verstopt onder de struiken en kwamen er niet zo graag
vanonder. Zaten ze in bad? Ja, kippen wassen zich met zand in de diepe
putten .
In de andere kippenren zaten zwarte kippen : de cochin kip, ze hadden
veren tot bijna aan hun tenen. Wat leken ze fier. Ze hadden een groot
gazon om in te scharrelen en wij genoten van alle rassen, van alle kleuren.
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    Maandkalender april 2014

     SVS - Netbal voor L5 en L6

 ma 31 maart 2014: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (VM) /
                             Medisch schooltoezicht op school voor K1 (ganse dag)  / Attituderapport /
                             Bezoek containerpark voor L6 (NM)
 di 01 april 2014: Medisch schooltoezicht op school voor K1 (VM) / Observatie project
                           kunstvakken voor L6 / Auteurslezing voor L4 / Leerlingenparlement (NM)
 do 03 april 2014: Bezoek Gravensteen voor L4 / Oriëntatieloop Brielmeersen voor L5
 vr 04 april 2014: Puntenrapport / Sober maal

Paasvakantie van zaterdag 05 april tot en met maandag 21 april 2014
zon 13 april 2014: Palmzondag
zon 20 april 2014: PASEN
ma 21 april 2014: Paasmaandag

Met 30 leerlingen van OLV waren wij zeer goed vertegenwoordigd
op het netbaltornooi.  In wedstrijden van 10 à 12 minuten namen
onze leerlingen van L5 en L6 het op tegen andere scholen : Zulte,
Machelen en Mozaiek.  We stonden allemaal heel vaak op het veld
en we genoten van de spannende momenten in elke match.  Alhoe-
wel we deze keer niet de eerste plaats behaalden, bleven we toch
sportief en vol inzet spelen in elke wedstrijd.  Voor fair play en
respect in sport en spel scoorden we zeer hoog.  Dat was duidelijk
merkbaar aan de goede teamgeest en de fijne sfeer de hele namid-
dag lang.  Op OLV is iedereen een held, als je maar fair speelt op
het veld ! Het klassement ziet er als volgt uit :

Terrein 1 Terrein 2 Terrein 3
OLV 5A : 3e plaats OLV 6e lj jongens : 4e plaats OLV 6e lj meisjes B :
OLV 5B : 4e plaats OLV 6e lj meisjes C :     gedeelde 2e plaats

  di 22 april 2014: Zwemmen voor L1A en L1B / Klasfoto’s
  do 24 april 2014: Victor en zijn goed-gevoel-machine voor L1 in de turnzaal (VM) / Naar het
                            Raveelmuseum voor L5 (NM)
  vr 25 april 2014: Doe-aan-sport beurs voor L2, L3, L5 en L6 (VM) / Doe-aan-sport beurs voor
                             L4 (NM) / Bij mooi weer: lentewandeling naar Brielmeersen voor L1 (NM)

 ma 28 april 2014: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (VM) /
                             Medisch schooltoezicht op school voor K2 (ganse dag)
 wo 30 april 2014: Attituderapport
 do 01 mei 2014: Feest van de Arbeid
 vr 02 mei 2014: Brugdag

     Projectweek van de natuur - Weekopener
Bij de weekopener van maandag 24 maart 2014 kondigde directeur Degraeve
naast de wekelijke afsrpaken ook de start van de projectweek van de natuur
aan. Vier natuurmannetjes kwamen de leerlingen en kleuters opnieuw uitdagen
om samen deze week vier leuke zaken te realiseren:
1. Maak een slogan of collage rond natuur.
2. Zaai-plant bloemen in de klas. Haal een dier de klas binnen.
3. Werk deze week intens verder aan het sorteren van afval binnen de school.
4. Leer deze week in de klas het apotheoselied aan die we samen zullen zingen
tijdens de slotactiviteit komende vrijdag.
Alle ouders, grootouders, vrienden, kennissen en sympathisanten van de school

waren op vrijdag 28 maart 2014 dan ook van harte welkom op de slotactiviteit van deze projectweek.

zon 27 april 2014: Tweede instapviering eerste communie om 11u00
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Leerkrachtenteam 2007-2008
    Koffiestop voor Broederlijk Delen in L1

In het kader van Broederlijk Delen organiseren de leerlingen van het eerste leerjaar A en B van basis-
school Onze-Lieve-Vrouw, Kaaistraat 9 te Deinze een koffiestop op de markt van Deinze.Tijdens de
woensdagvoormiddagmarkt van 19 maart 2014 bieden de leerlingen van het eerste leerjaar, onder begelei-
ding van hun juffen (juf Hilde 1A en juf Kirsty 1B), tussen 8:30 en 11:00 aan de voorbijgangers koffie aan
met zelfgemaakte koekjes (die zij dinsdagnamiddag in de klas bakten). Wie van de lekkere koffie geniet
mag een vrije bijdrage doen ten voordele van Broederlijk Delen. De stand zal opgesteld staan in de omge-
ving van de kerk (tussen de kerk en het stadhuis). Zij doen het voor Mame Mor en Ibrahima die op de
poster van Broederlijk Delen staan en over wie zij 4 weken lang vernemen hoe zij leven, wat zij eten, wat
ze doen, hoe ze wonen,… in Senegal.

    Lentewandeling voor L2 in de Brielmeersen

 U kan als gezin een schooltoelage ontvangen van de Vlaamse overheid. Een schooltoelage is een financiële
steun om de kosten voor de school te helpen dragen. Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van
de samenstelling én het inkomen van uw gezin.

1) U kan het formulier ONLINE invullen: Surf naar www.studietoelagen.be en klik op ‘Online diensten’.

2) OP PAPIER:  U kan een aanvraagformulier bekomen op de school van uw kind. Vul alle nodige gegevens
in en stuur (voldoende gefrankeerd) op naar: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vor-
ming Afdeling Studietoelagen Hendrik Consciencegebouw 1A Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

3) OP SCHOOL INVULLEN:  U heeft hulp nodig om dit formulier in te vullen. Kom
gerust langs op dinsdagnamiddag, de maatschappelijke assistente, Mevr. Sabien, helpt u
graag bij het correct invullen van het formulier. Insturen kan nog tot en met 1 juni 2014.

Schooltoelagen

Tijdens de maand maart werden op onze school 5 plasma TV-
schermen geleverd. Ze kwamen van het bedrijf Philipps Brugge die
wegens de verhuis naar een nieuwe vestiging in de omgeving Gent
deze toestellen schonk aan scholen. Wij waren bij de gelukkigen
en ondertussen werden deze schermen in een aantal klassen
opgehangen. Via de computer kunnen dan mooie afbeeldingen en
leerrijke filmpjes op groot scherm worden getoond. Een absolute
meerwaarde voor - onder meer - onze lessen muziche opvoeding.
Wat men ziet en hoort, onhoudt men immers beter.
Met dank aan Philips.

    Plasma TV-schermen in verschillende klassen OLV

 Op maandag 24  maart trokken de leerlingen en leerkrachten van het
tweede leerjaar op lentewandeling naar de Brielmeersen. Park-
verantwoordelijk Adelin Holvoet leidde ons rond en toonde op verschil-
lende plaatsen hoe de lente zich laat voelen. Bloemen, planten en vogels
passen zich aan de lentewarmte aan en leven helemaal anders dan in de
winter. Het zonnetje scheen heerlijk en wij genoten met volle teugen van
de mooie natuur rondom ons.


