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Voorwoord februari 2014
Februari: een maand van kansen tot "ontmoeten"

De "Nieuwjaarsmaand" is voorbij, alhoewel het feesten ook nog in februari in basisschool Onze-Lieve-
Vrouw aan de orde is. Het jaarlijks eetfestijn gaat, zoals u weet, door op zondag 16 februari 2014. We
hopen ook u -in een gezellig, feestelijk kader- terug te mogen verwelkomen.
Hopelijk zijn de vele goede voornemens die iedereen maakte bij het ingaan van het nieuwe jaar nog van
kracht.
Het halfjaarlijks puntenrapport en de mogelijkheid tot oudercontact komt er straks aan (25 februari
2014). We duiken dus meteen ook de tweede helft van het schooljaar 2013-2014 binnen met de bedoe-
ling vast te houden wat goed was en eventueel het tweede semester bij te sturen indien nodig. Natuurlijk
gaat ook onze aandacht ten volle naar het maandelijks attituderapport waarin duidelijk naar voor komt
wie op een fijne manier met anderen omgaat op school en ervoor zorgt dat onze school een "warme"
leefgemeenschap is.

Op leeruitstap naar Gent voor L5

Op maandag 20 januari 2014 trokken we met het vijfde leerjaar richting Gent. Het was vrij goed weer
voor de tijd van het jaar. Zoals de voorbije jaren maakten we gebruik van het openbaar vervoer. We
stonden stipt op tijd klaar aan de bushalte. Met de bus reizen kunnen we ondertussen al. In het vierde
leerjaar hadden we dit ook op kasteelklaasen gedaan. Eén ding mag je niet vergeten. Een lijnbus wacht
niet! Je moet maken dat je het uurschema goed in de gaten houdt en bovendien moet je hier en daar eens
overstappen. Eenmaal aangekomen in Gent stonden de begeleiders van het Beroepenhuis ons op te wach-
ten. Na een inleidend filmpje over de verschillende soorten beroepen en sectoren werd het tijd om zelf
de handen uit de mouwen te steken! Het metselen van een muurtje, ontwerpen van een badge of een
zoektocht doorheen de tentoonstelling, alles was even plezant en leerrijk om te doen.
‘s Middags verorberden we onze picknick en nadien was het tijd om de stad in te trekken. Twee gidsen
loodsten ons doorheen de binnenstad en wisten ons alles over de kinderrechten te vertellen. Die kinder-
rechten zijn wel heel belangrijk want weet je dat niet elk kind het even goed heeft als wij? Zo zijn er
vele kinderen die niet naar school kunnen of ze hebben geen tijd voor ontspanning. Na zo'n dagje besef-
fen we dat we best tevreden mogen zijn met zoveel kansen die we krijgen. Dit is zeker niet voor iedereen
het geval! Dank hiervoor !!
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    Maandkalender februari 2014

 ma 03 februari 2014: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (VM) /
                                  Damiaanactie: multimediapresentatie - vanaf L3
 wo 05 februari 2014: Info secundair onderwijs voor de ouders in zaal Rekkelinge (19u30)

     Sport- en spelmateriaal voor basisschool OLV

ma 10 februari 2014: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B /
                                 Workshop LABO voor L3,L4, L5 en L6
di 11 februari 2014: Zwemmen voor L1A en L1B / Spelcarrousel voor L3 - Palaestra (VM)
do 13 februari 2014: Workshop - Wat is aan de hand in Viesvuilland? voor alle kleuterklassen
vr 14 februari 2014: Spelletjes spelen i.s.m. St.-Theresia-Instituut voor K2

Het sport- en spelmateriaal voor de turnlessen, die we enerzijds met de opbrengst van de appel-
verkoop en anderzijds met de gespaarde punten van de batterijinzameling konden bestellen, liet even
op zich wachten maar vorige week werd een reuzengroot postpakket eindelijk aan ons adres bezorgd.
De kinderen van de 3e kleuterklas tonen vol enthousiasme de balvangertjes, het badmintonnet, de
grote zeven om ballonnen en ballen te kaatsen en natuurlijk ook het grote frame met draagplatform
om te klimmen, te klauteren en te springen. De leerlingen van het 3e leerjaar laten jullie met veel
plezier het scorebord, de bumball, de hoepels, de nieuwe basketballen, de stabiball en de
reuzenkatapults zien.
Hiermee willen zij natuurlijk tijdens de komende maanden aan de slag ! Ook voor onze sportdag biedt
dit materiaal heel uiteenlopende en originele spelmogelijkheden.

 zo 16 februari 2014: EETFESTIJN in de Brielpoort van 11u30 tot 14u00

 ma 17 februari 2014: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (VM) /
                                  Fietscontrole voor L5 / Projectweek rond afval
 wo 19 februari 2014: SVS - Tussen vier vuren voor L3 en L4 (NM)
 do 20 februari 2014: Personeelsvergadering - GEEN STILLE STUDIE
 vr 21 februari 2014: Start van de Anti-pestweek tot en met 02 maart 2014

ma 24 februari 2014: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B
di 25 februari 2014: Zwemmen voor L1A en L1B / Oudercontact op uitnodiging voor lager en
                                kleuter / Les door de politie i.v.m. drugspreventie L6 (NM)
vr 28 februari 2014: Attituderapport / Carnaval op school met pannenkoekenfestijn

 Krokusvakantie van zaterdag 01 maart 2014 tot en met zondag 09 maart 2014
 Woensdag 05 maart 2014: Aswoensdag
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Leerkrachtenteam 2007-2008
Eetfestijn 2014

Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Deinze

ZEVENTIENDE
EETFESTIJN

BRIELPOORT
   DEINZE

Zondag 16 februari 2014 van 11u30 tot 14u00

Opbrengsten ten voordele van de uitbouw van pedagogische
projecten binnen de verschillende kleuter- en lagere klassen.

     Badmintoninitiatie voor L3 en L4

Voor de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar stond er op woensdagnamiddag 22 januari een badminton-
initiatie op het programma. Twee goede ( en soms grappige ! ) meesters wisten ons te boeien met speelse
opdrachtjes. Na een korte maar intensieve opwarming konden we naar hartelust oefenen : eerst alleen, en
daarna ook per 2. We leerden de shuttle onderhands opslaan, bovenhands terugspelen, en op het einde
speelden we een wedstrijdje 1 tegen 1. Het was een leerrijke en succesvolle ervaring !

Menu 1 Volwassenen: Kindermenu 1:

* Beenhesp - 14 euro * Gehaktballetjes - 7 euro

Menu 2 Volwassenen: Kindermenu 2:

* Vol-au-vent - 14 euro * Vol-au-vent - 7 euro

Menu 3 Volwassenen:

Warme Zalmschotel - 15 euro

Alle ingeschreven kinderen
ontvangen een gratis strip


