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Onze-Lieve-Vrouw
Deinze

                                      Kaaistraat 9-11
Tel.: (09) 381 55 50
Fax : (09) 386 46 25
E-mail : info@olvdeinze.be
Website : www.olvdeinze.be.
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Vzw Katholieke Scholen Regio Deinze

Op weg naar Kerstmis !!
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Voorwoord december 2013

Samen ijveren voor het “Welzijn” van iedereen
Voor sommige mensen is “armoede” een harde dagelijkse realiteit.
Niet iedereen zet de stap op zoek naar extra hulpverlening en veel mensen durven uit
schaamte of onmacht niet met hun problemen naar buiten komen.
Daardoor wordt armoede dan ook minder zicht- en meetbaar en te vaak vergeten maar
blijft ze wel effectief bestaan. Iedereen heeft echter recht op “welzijn”. Dit “welzijn”
kunnen wij vaak wel bieden en zit in kleine dingen verscholen: een luisterend oor zijn,
een bezoekje brengen, daadwerkelijk hulp door een boodschap te doen, een handje toe
te steken, iets te delen of af te staan, … .
Met Kerstmis in zicht willen wij iedereen een warm hart toedragen en één of ander gebaar van “welzijns-
zorg” stellen naar wie in armoede leeft. Gewoon DOEN!
Alvast een fijne eindejaarsperiode toegewenst en een fantastische afsluiter van het jaar 2013.

    Zwarte Pietentraining in L1

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. En dat gaf wel een vreemd gevoel. Niemand wist dat hier zo
veel mooie dingen tentoongesteld zijn. De museumconservator, mevr Trui Galle, ontving ons en gaf
samen met een gids een leuke rondleiding. 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 rondleiding
mochten we als echte kunstenaars een schilderij natekenen. En ook in onze klassen zitten echte ar-
tiesten. Wie weet komen hun werken later ook in dit museum terecht ?

Later word ik ... Zwarte Piet !
Je begrijpt dat de knechten van Sinterklaas een hoop moeten leren.
Daarom volgen onze kinderen elk jaar een Zwarte Pietencursus.  Vooral
het zware werk is niet zo eenvoudig. Een goed getrainde Zwarte Piet kent
de gevaren van gladde daken, loszittende regenpijpen of slechte dakpan-
nen.  Bovendien is hij lenig en behendig. Op onze Zwarte Pietenacademie
leren de pietencursisten dan ook dat de daken niet meer zijn zoals vroe-
ger. Maar voor loshangende dakgoten, kromme schoorstenen, hoge daken,
steile muren en ladders vinden goede dakpieten en schoorsteenpieten
altijd een goede en veilige oplossing.

Zelfs met een zware zak speelgoed op de
schouder kan het slechtste dak hen niet
afschrikken.
Kijk maar eens hoe aardig al deze kneep-
jes van het vak ons al lukken!

Meer foto’s op www.olvdeinze.be

    Naar het Museum van Deinze en Leiestreek voor L2.
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    Maandkalender december 2013

ma 02 december 2013: Zwemmen voor L2A + L2B, L3A en L3B, L4A en L4B  / Leeruitstap naar
                                   Technopolis voor L6A en L6B
di 03 december 2013: Zwemmen voor L1A + L1B / Sinterklaasspel in samenwerking met
                                     Sint-Theresia voor L3, L4, L5 en L6 (10u25 - 11u30)
do 05 december 2013: Onderzoek broddelen voor L5 en L6 (12u30)
vr 06 december 2013: De SINT bezoekt de school

 ma 09 december 2013: Zwemmen voor L5A + L5B, L6A en L6B

 ma 16  december 2013: Zwemmen voor L2A + L2B, L3A en L3B, L4A en L4B
 di 17 december 2013: Zwemmen voor L1A + L1B / Kerstverhaal door Deken Rudy om 9u30
                                  voor L1A en K3A / Kerstverhaal door Deken Rudy om 10u30 voor L1B
                                  en K3B / Personeelsvergadering - GEEN STILLE STUDIE
 vr 20 december 2013: Eucharistieviering verzord door L2 / Kerstviering voor onze kleuters /
                                  Attitude- en puntenrapport

Kerstvakantie van zaterdag 21 december 2013 tot en met zondag 5 januari 2014

    Adventskransen maken
Op dinsdag 26 november 2013 werden in de refter van de lagere school
adventskransen gemaakt. Een groot aantal ouders, grootouders, sympa-
thisanten van de school maakten samen met de leerkrachten en leerlingen
adventskransen voor de verschillende klassen. Ondertussen stonden we
even stil bij het dagelijkse leven en de hoop op meer welzijn om ons heen.
Met de keuze voor deze adventskrans, gemaakt met natuurelementen,
richt de campagne van Welzijnszorg onze aandacht op de armoede op het
platteland.
We gaan de weg vanuit de duisternis naar het licht,
we gaan op weg naar Kerstmis…
Welkom in deze sterke tijd van het jaar…

    Prinsen en Prinsessen in K3A
Ons thema prinsen en prinsessen wilden we in de week van 15 novem-
ber graag in het daglicht zetten. De meisjes trokken hun baljurk aan
en de jongens waren fier om hun kroon op te zetten. We bouwden
kastelen met grote torens , speelden toneel over zeven grappige prin-
sen. Niets kon onze pret bederven. Als slot trokken we naar de balzaal
om te dansen en te genieten.
We hebben sierlijk afgesloten in het kasteel met passende liederen en
een aantal koninginnen erbij.

Eetfestijn 2014

Op zondag 16 februari 2014 gaat tussen 11u30 en 14u00 voor de zeventiende
maal het eetfestijn door in de Brielpoort te Deinze.
Meer info volgt in de komende maanden.
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Leerkrachtenteam 2007-2008

Vijfdes op leeruitstap naar Diksmuide - Ieper - Langemark.
Op dinsdag 12 november 2013 trokken de vijfdes van meester Johan en juf Lore op leeruitstap naar
het Heuvelland. Naar aanleiding van het feest van de Wapenstilstand van maandag 11 november 2013,
waarbij we het einde van die vreselijke WO I herdenken, bezochten ze onder meer de IJzertoren te
Diksmuide. Daarna was er een geleide wandeling door de oude stadskern van Ieper waar we ondermeer
een kijkje namen aan de alomgekende Menenpoort. In Ieper aten we ook onze picknick op. Tenslotte
bezochten we het Tin Cimetery te Langemark waar heel wat gesneuvelde soldaten begraven liggen. Het
was een leuke dag waarbij we stilstonden bij de gevolgen van de gruwelijke WO I.

Op vrijdag 22 november 2013 organiseerde basisschool OLV zijn jaarlijkse
grootuderfeest. Dit jaar waren de leerlingen van de bovenbouw (L4, L5 en L6)
aan de beurt om hun grootouders uit te nodigen. Heel wat oma's en opa's
waren dan ook van de partij. De leerlingen brachten allerlei dansjes uit oma's
tijd. De Marie-Louise, de vogeltjesdans, de scottisch, .... . Heel wat populaire
liedjes uit de tijd van toen passeerden de revue. En er werd ook samen ge-
danst. Bij veel grootouders werkte deze vrolijke muziek immers aanstekelijk
en ze besloten dan ook maar een beentje mee te slaan. Een gezeliige bedoening.

Dank u wel - lieve grootouders - voor al hetgeen jullie dagelijks voor ons doen.

Grootouderfeest 2013

Naar Technopolis voor L6

Appelverkoop 2013

Onze appelverkoop werd terug een groot succes : Er werden
maar liefst 491 pakketten  of 982 kg  van deze lekkere en
gezonde snoepjes aangekocht. Dat is precies 50 kg meer dan
vorig schooljaar.
Het oudercomité en de leerlingen van het 6e lj hadden de
handen vol om de appelen te wegen en netjes te verpakken.
Met de verzamelde punten van de batterijen en de opbrengst
van onze appelverkoop kunnen we het volgende bestellen :
Voor de kleuterturnzaal een plint, een net en wat klein mate-
riaal, voor het sportterrein goede basketballen en voor de

turnzaal van de lagere school een scorebord, lange touwen, een stabiball en nog wat nieuw specifiek
materiaal voor teamspelen. Bedankt aan iedereen omdat u onze schoolsport een warm hart toe
draagt !! Bedankt aan allen van het oudercomité die hieraan meegewerkt hebben !!
De kinderen die minstens 5 of 10 pakketten verkochten, werden nog even verrast met een leuk
geschenkje.

Op maandag 2 december om 8u15 verzamelden we aan het station om de
trein richting Mechelen te nemen. Van daaruit namen we de lijnbus richting
Technopolis. Aangekomen kregen we eerst wat uitleg over de afspraken
binnen dit doe-centrum. Dan mochten we er aan beginnen. We losten eerst 15
vragen op over de tijdelijke tentoonstelling ‘High Tech Romeinen’. Daarna
experimenteerden we er op los. Meer dan 300 experimenten bieden heel wat
mogelijkheden om technologie beter te begrijpen. Je kan wandelen op de
maan, fietsen in de lucht, het weer presenteren, ... . We hebben veel uitgepro-
beerd. Het was een leuke dag.
Jullie verslaggevers Ellyn De Rho en Lies Van Assche.


