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Kasteelklassen 2014

Dag 1
Onze eerste dag is goed
gestart! Na een vlotte rit naar
Brugge, konden we al snel onze
bedstee klaarmaken. De lieve
mama's en papa's die ons
brachten, kregen een
rondleiding in ons kasteel. De
kinderen maakten ondertussen
een eigen wapenschild bij juf
Elke en juf Tilly.

Daarna mochten we gaan eten.
Mmmm, lekker, heerlijke soep, vol-au-vent met puree en sla. Als toetje
kregen we een rijstpapje. Dat heeft gesmaakt!

Al snel was het tijd voor het vaandelspel op het domein. Dolle pret!

Na het deugddoend vieruurtje was het tijd voor de gilden: dansgilde,
narrengilde, speelgilde, filmgilde en bakkersgilde.

Wat was dit een fijne dag!

Dag  2

Na een stevig ontbijt gingen we richting Brugge met de lijnbus.

We kregen een rondleiding door onze eigen klasjuf. We leerden heel wat nieuwe dingen bij! Daarna
kwam juf Chris ons vergezellen. Rond 15u kwam de verrassing. De kinderen mochten een rondvaart
maken op de bootjes doorheen Brugge! Dat was tof!

Na de tocht in het bootje, kwam de activiteit waar de kinderen erg naar uitkeken: SHOPPEN!

Rond 17u00 was het alweer tijd om naar huis te gaan. Tijdens het wachten op de bus brachten de
juffen nog een lekker ijsje. Eens terug in de Karmel, gingen we al snel eten.

De avondactiviteit was onze kasteelavond. Wat heeft iedereen hard zijn/ haar best gedaan om er
een mooie show van te maken!
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Na twee nachten in ons kasteel was de laatste dag
aangebroken. Eerst was er tijd voor een stevig
ontbijt. Daarna maakten we onze valiezen. We
moesten ook onze kamers vegen!

Rond 10u00 mochten we spelletjes spelen waar juf
Chris voor had gezorgd: milky, kubb en slagbal.
Mega super fantastisch plezant!

Na het middagmaal mochten we de bus inladen en
vertrekken. Als afsluiter van de dag gingen we in de
doolhof aan het kasteel van Loppem.

Wist je dat dit doolhof is gemaakt om de kinderen
van het kasteel te entertainen?

Rond 16 uur kwam juf Kathleen aan met een
schatkist met snoepjes.

De perfecte afsluiter van een plezante driedaagse!

Bedankt vierdeklassers voor deze fantastische
kasteelklas!

Gezinsfietstocht 2014

Dag  3

Op zondag 22 juni 2014 organiseerde basisschool OLV in
samenwerking met de ouderraad zijn jaarlijkse gezins-
fietstocht. Het weer zat prachtig mee. Iedereen was ook in
de ideale sfeer want ‘s avonds speelden onze Rode Duivels
hun tweede wedstrijd op het WK in Brazilië tegen Rusland.
Heel wat deelnemers waren in de Belgische driekleur uitge-
dost en ook de fietsen toonden aan dat we onze nationale
voetbalploeg steunen. Het parcours was zoals de vorige
jaren prachtig uitgestippeld en uitgepijld door meester
Willy en dhr Jean-Paul (echtgenoot juf Ann - peuters).
Onderweg werd er gestopt in de school van Astene. Daar
kwam de innerlijke mens goed aan zijn trekken. Achteraf

was er in de school een gezellig samenzijn en werden er heel wat prijzen verloot. Iedereen was erg
zenuwachtig en keek uit wie een fiets zou winnen. De uiteindelijke winnaars werden Lies De Bruycker
(6e leerjaar) en de mama van meneer Danny (PWA-medewerker middagtoezicht).
Hartelijk dank aan alle sportievelingen en medewerkers van deze fietshoogdag.

Voor meer sfeerfoto’s kan U tercht op onze website www.olvdeinze.be.
Tot volgend jaar.
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Verteltassen in L1
Studenten van het 4e jaar 'Mode en Creatie' van het SVVHI kwamen op donderdag 12 juni 2014 in
het eerste leerjaar opnieuw de leestassen overhandigen. Samen met de leerlingen werden de
creatieve en mooie leestassen besproken. Nadien volgden er in groepjes leuke voorleesmomenten
plaats. Dank u wel aan deze studenten en de school voor het mooie initiatief. Tot volgend jaar.

De hond van meester Bart op bezoek
Tot jolijt van de leerlingen van het tweede leerjaar verscheen
meester Bart met zijn hond Radja op de speelplaats. Na eerst een
korte uitleg hoe we op een veilige manier kunnen kennismaken met
een hond, mochten de kinderen Radja begroeten. De kinderen lieten
Radja met hen kennismaken door zich eerst te laten besnuffelen.
Na deze kennismaking mochten de kinderen, indien ze dat wensten,
Radja eens strelen, een snoepje geven, wandelen met Radja aan de
leiband, … . Meester Bart vertelde over de verzorging van een hond
en ook de opvoeding in een hondenschool kwam aan bod. Daarna liet
meester Bart Radja enkele bevelen uitvoeren. Radja toonde zich hier van zijn beste kant en meester
Bart glunderde en was zo trots als een gieter. De leerlingen vonden het super. Voor hen was de
voormiddag veel te vlug voorbij. Voor de kinderen was het een hele belevenis en hadden ze ook veel
geleerd hoe men best en veilig met een hond kan omgaan.

Onder een stralend blauwe hemel konden de
leerlingen van de lagere school op vrijdag 06
juni 2014 genieten van de jaarlijkse sportdag.
De leerkrachten en 34 studenten van het 4e
jaar Verzorging van Sint Theresia stonden
paraat om 24 groepjes kinderen te begeleiden
in verschillende spelen die op een gewone
schooldag niet aan bod komen : Bumball, Kubb,

skilopen, kruiwagenrace, katapult, Mölkky, bouwvakkersloop enz… Elk
groepje bestond uit een 8-tal kinderen uit alle verschillende leerjaren.
Samenwerken, samen spelen, onderling respect, zelfvertrouwen, eerlijk
spelen, kunnen winnen en kunnen verliezen, aanmoedigen, fysieke activiteit en plezier stonden
centraal. bijgedragen.  Met dank aan juf Chris en meester Nick voor de prachtige organisatie.

Sportdag in basisschool OLV
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Schoolreis bij PK en K1

Op maandag 23 juni 2014 trokken de leerlingen van L6 naar de
Gordel te Brussel. We werden verdeeld in drie groepen en begeleid
door juf Mia, juf Vicky en juf Jasmien, meester Nick en meester
Ives. Ook twee leerkrachten op rust, meester Willy en meester Luc
begeleidden een groepje. Om acht uur verzamelden we aan de
Brielpoort te Deinze. Een bus met aanhangwagen (om onze fietsen
op te laden) bracht ons naar de druivenstreek van Overijse. Van
daaruit fietsten we over een golvend parcours doorheen het mooie
Zoniënwoud richting het Park van Tervuren. De afstand was hier
25 km. Het was een stralend zonnetje. Alles verliep heel goed op
uitzondering van de lekke banden voor meester Nick (dubbel), juf

Mia en Freya. Renée had pech want bij het remmen, gleed ze even weg en moest zo verzorgd worden.
In het Park van Tervuren was er nog uitgebreide randanmiatie met springkastelen, gekke fietsen,
death-ride en nog veel meer. Om 17u00 vertrokken we weer richting school. Wat file op de Brusselse
ring zorgde er voor dat we iets na 19u00 terug waren. Moe maar voldaan.

Naar de Gordel voor L6

Op maandag 16 juni konden de peuters van juf Ann en  juf
Eline en de kleuters van juf Catherine en juf Meena
genieten van een prachtige dag. De school werd
omgetoverd tot een mini-pretpark en onze jongste
kleuters konden zich een hele dag lang uitleven in
verschillende activiteiten. Er was een ballenbad,
fietsparcours, visspel, balspelen, zandkastelen bouwen,.. .
Iedere peuter kwam aan zijn trekken. 's Middags aten we
samen onder een lekker zonnetje onze picknick op. In de
namiddag was er nog een verrassing. Plots hoorden we het

geluid van een ijsjeskar
en ja daar kwam de
ijsventer de school
opgereden. Alle
peutertjes kregen een
lekker ijsje
overhandigd. Dit was
echt wel super !!

Inzamelactie batterijen
Ook op onze school maken we de kleuters en leerlingen op jonge
leeftijd vertrouwd met recycleren en selectieve afvalophaling.
BEBAT ondersteunt scholen bij hun zoektocht naar een beter
milieu met didactisch materiaal en inzameltonnen voor gebruikte
batterijen. Kinderen mogen gebruikte batterijen meenemen naar
school en gaan zo op weg naar een beter milieu! Bovendien nemen
we zo automatisch deel aan het spaarplan van BEBAT, waarbij
we kunnen sparen voor mooie speelmaterialen. De winnaars van
de inzamelactie kregen dan ook een leuke prijs van juf Chris
overhandigd.
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Op dinsdag 16 juni 2014 trokken alle kleuters van de tweede en derde kleuterklas met de bus naar
Wachtebeke, bestemming Domein Puyenbroeck. De kleuters van de klas van juf Ginette brachten een
bezoek aan tante "Malou" in het kwakkelhuis. Tante Malou heeft ons verteld over het leven van Kwakkel
en zijn vriendjes. Het was een leerrijke ervaring en we waren actief betrokken bij het hele gebeuren.
Na de picknick kregen we een rondrit met een open bus doorheen het domein. Zo konden we genieten
van de prachtige natuur. En ..... we hebben ook nog heel veel kunnen spelen in die grote speeltuin. De dag
was veel te snel voorbij.

Les op wieltjes

Zoals de voorbije schooljaren organiseerden de turnleekrachten meester Nick en juf Chris op het einde
van het schooljaar opnieuw een ‘les op wieltjes’. De leerlingen mochten allerlei rollend materiaal
meebrengen naar school. Daar werd dan uitgebreid mee gereden.

Sportdag kleuters
Op donderdag 5 juni 2014 organiseerden de kleuterjuffen de jaarlijkse sportdag. Er stond heel wat
op het programma.

Op schoolreis naar Domein Puyenbroeck in Wachtebeke voor K2 en K3



- 7 -

Naar aanleiding van de dag van de secretaresse, de dag van het onderhoudspersoneel en de dag van
de collega werden door de school de passende mensen letterlijk in de bloemen gezet. Hartelijk dank
voor het vele dagdagelijkse werk op school. T

Rode Duivelsgekte op basischool OLV

Iedereen in de bloemen

Naar aanleiding van de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen
Algerije op 17 juni 2014 kleurde basisschool OLV Deinze
volledig rood. Iedereen was van 's morgens vroeg volledig in
de mood om onze nationale voetbalhelden naar de overwinning
te schreeuwen. En daar horen de gepaste outfits bij.

Come on Belgium, Come on Belgium !!

Met het eerste en tweede leerjaar naar Bachtegrot
Na een fikse wandeling kwamen we aan de ingangspoort van Bachtegrot.
Voor allen viel hier de stilte op. Ingetogen en sereen gingen we naar de
grot, waar meester Bart uitleg gaf. Na deze uitleg werd er samen
sfeervol gebeden en mochten we kaarsjes aansteken als bedanking of als
speciale intentie . Daarna was het tijd om de terugtocht aan te vatten.
Voldaan en verheugd stapten we naar school.

                                                          Meester en juffen van de eerste graad.

Wij zijn bij de brandweer
Tijdens de maand juni 2014 trokken de kleuters van juf Ginette en de kleuters van juf Ellen voor een
geleid bezoek naar de brandweer in Deinze. We leerden er over spuiten, blussen, rennen, klauteren, ...
Allemaal zaken die de brandweerlieden goed moeten kunnen. We mochten zelf ook heel wat doen.

Later wil ik ook brandweerman worden.
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Inschrijvingsdagen schooljaar 2014 - 2015

Juli 2014:
* Van maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli 2014 van 9u tot 12u en van 14u tot 17u

Augustus 2014:
* Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus 2013 van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
* Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 augustus 2013 van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
  of maak telefonisch een afspraak: 0476 / 60 39 29

Opendeurdag - vrijdag 29 augustus 2014

OPENDEURDAG OP VRIJDAG 29 AUGUSTUS 2014
              - VAN 16U30 TOT 19U30 -
 DOORLOPEND IN DE VERSCHILLENDE KLASSEN

Op die dag ben je van harte welkom op onze school. Je kan er voor het schooljaar van start gaat de
klaslokalen eens  verkennen als dit voor jou je nieuwe school wordt of herontdekken indien je de
school reeds kent.

Op die dag kom je ook te weten bij welke juf of meester je vanaf 1 september zal zitten. Die
namiddag wordt vast een gezellige kennismaking  en een fijn samen zijn. Kinderen kunnen zich  gratis
laten schminken, we zorgen voor  een springkasteel, wat muziek en een hapje en een drankje. Heb je
nog vragen, dan zullen de aanwezige leerkrachten en directie die graag beantwoorden.

Wij kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen!

Directie en leerkrachten

Afscheid van het zesde leerjaar

Onze lagere schooltijd zit er op!

We nemen afscheid , we zullen het hier missen, maar we komen vast en zeker nog eens op bezoek.

* Bedankt meneer de directeur om steeds paraat te staan om ruzies op te lossen en al die fijne
   activiteiten in te plannen. (Lies De Bruycker L6B)

* Bedankt, juffen en meesters om ons al die jaren te begeleiden en ons veel aan te leren. Zelfs als
   we het iets minder goed konden, bleven jullie ons steunen en zeiden jullie ons dan: ‘Komaan jullie
   kunnen het.’ Het was hier echt fijn.’  (Timi en Clara L6A)

* Bedankt poetsvrouwen voor het vele werk om onze school en klassen proper te houden. (Julie L6A)

* Bedankt klusjesmannen om alles te herstellen dat wij kapot maakten. Dankzij jullie hadden wij een
    leuke speelplaats (Freya L6B)
* Bedankt aan de mensen die de opvang verzorgden over de middag op de speelplaats (Ruben L6B)
* Bedankt aan iedereen die van deze school een fijne plaats maakten waar wij ons zo welkom voelden.
   (alle leerlingen L6A en L6B)

* Bedankt mensen van het secretariaat voor al jullie werk hier op onze school (Mathis L6A)

Wij wensen jullie veel
succes in het
middelbaar
onderwijs.

De juffen van het zesde
leerjaar


