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Voorwoord juni 2014
Eind goed, al goed!
Straks valt het gordijn over het schooljaar 2013-2014. De laatste maand wordt de
leerstof nog eens herhaald en ingeoefend en tonen de leerlingen hoe zij de leerstof
hebben opgenomen. Maar ook het attituderapport is een evaluatie van het voorbije
schooljaar en illustreert hoe leerlingen zich gedragen op school; hun werkijver, hun
inzet, de mate van verdraagzaamheid en beleefdheid, enz… Hopelijk worden alle
inspanningen ook terug beloond en kunnen de meeste leerlingen en leerkrachten straks genieten van een
welverdiende zomervakantie. Aan de schoolverlaters van het 6de leerjaar zeggen we alvast: veel succes
in uw verdere schoolloopbaan en tot ziens! Maar we ontmoeten elkaar wellicht nog op de fietstocht op
zondag 22 juni en misschien rij jij wel met zo’n mega mooie nieuwe fiets naar huis?

Zeeklassen voor L5 tijdens de week van 12 tot en met 16 mei 2014
Zoals jaarlijks trokken de leerlingen van L5 op zeeklassen naar
Sint-Idesbald. Dit jaar trokken de leerlingen van de derde graad
Wontergem mee naar het Reigersnest aldaar. We reisden naar onze
bestemming met de trein. Tijdens de week stonden heel wat activi-
teiten op het programma. We bezochten het visserijmuseum, gingen
samen met de garnaalvisser in de grote zee, bezochten Nieuwpoort
en zijn grote sluizencomplex. Er was natuurlijk ook tijd voor ont-
spanning en het hoogtepunt hier was het optreden van Marco Solo en
de bonte avond. Onze foto’s per dag vinden jullie op de website
www.olvdeinze.be.

    Ontbijt voor L1
Op woensdag 30 april mochten de leerlingen van het eerste leerjaar wat langer
in bed blijven liggen.
Vreemd denk je dan maar de juffen hadden iets in petto. In de klas werd
gewerkt rond het thema 'Oei, ik groei!' en hierin kwam
gezonde voeding aan bod.
Omdat er in onze jachtige wereld vaak te weinig tijd wordt
genomen voor een
'gezond ontbijt, organiseerden
de leerlingen van L1 dit samen
met hun juffen op school.

En dat het smakelijk was!!

Sam de verkeersslang
In de week van 19 tot 23 mei hebben we samen met Sam de
verkeersslang ons best gedaan om milieuvriendelijk naar school te
komen. De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas en alle leerlingen
van de lagere school kwam en te voet of met de fiets naar school.
Zo konden we stickers verdienen om op Sam te kleven. We waren
blij dat wie met de auto naar school kwam nu eens wat verder de
auto parkeerde en vandaar naar school stapte. Op die manier is het
veel veiliger rond de schoolpoort en kreeg je ook een sticker. Ook
het dragen van een fluohesje en een fietshelm leverde extra
stickers op. Op het einde van de week was Sam helemaal volgeplakt.
Proficiat! We hopen dat nu iedereen tot het einde van het school-
jaar op een milieuvriendelijke manier naar school komt.

Fietsbehendigheidsparcours voor L3

Vrijdag 23 mei 2014 kwamen we met zijn allen met de
fiets naar school. De politieagenten hadden een
behendigheidsparcours opgezet. Zo konden we oefenen
om vlot en veilig te fietsen in moeilijke situaties.
Na enkele rondjes lukte het ons aardig om de
hindernissen te nemen.
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    Maandkalender juni 2014

ma 02 juni 2014: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B /
                         Wat is er aan de hand in Viesvuilland: workshop voor K1 tot en met K3
di 06 juni 2014: Zwemmen voor L1A en L1B/Fotoavond zeeklas L5/Bezoek brandweer K2 (NM)
wo 04 juni 2014: Klasfoto instappertjes / SVS minivoetbaltornooi voor L5 en L6
do 05 juni 2014: Sportdag kleuterafdeling
vr 06 juni 2014: Sportdag lagere afdeling

ma 09 juni 2014: Pinkstermaandag - Vrijaf
di 10 juni 2014: Interdiocesaan proefwerk L6 (deel 1)
do 11 juni 2014: Interdiocesaan proefwerk L6 (deel 2) / Voorstellen leestassen L1 i.s.m. Sint-
                        Vincentius (VM) / Spelnamiddag K3 i.s.m. St.-Vincentius (NM)
vr 12 juni 2014: Fietsexamen voor L6 aan sporthal Palaestra (09u20)

ma 16 juni 2014: Schoolreis op school: peuters en 1ste kleuterklassen / Schoolreis Puyenbroek
                         Wachtebeke voor K2 en K3 / Educatieve koffer: SLIMMER IN DE ZON
                         op school tot 27 juni 2014
di 17 juni 2014: Personeelsvergadering - GEEN STILLE STUDIE
wo 18 juni 2014: Samenzang mis einde schooljaar
do 19 juni 2014: Schoolreis Bokrijk voor L5 / Afscheid leesmoekes
vr 20 juni 2014: Schoolreis voor L1, L2 en L3 naar het Boudewijnpark/
                         Spelkoffers binnen brengen

 ma 23 juni 2014: Rapporten: attitude, maand, semester, jaar / Schoolreis voor L4 /
                          De Gordel: Fietsen rond Brussel voor L6
 di 24 juni 2014: Kunstenbad academie voor L2 en L3 (09u00) / Uitstap Brielmeersen voor
                           L1, L2 en L3 / Oudercontact voor kleuter- en lager onderwijs
 wo 25 juni 2014: Samenzang mis einde schooljaar
 do 26 juni 2014: Netbal- en voetbaltornooi voor L5 en L6 / Afscheid 6de leerjaar om 19u00
 vr 27 juni 2014: Eucharistieviering om 10u30 - Iedereen van harte welkom.
                           Laatste schooldag! De school eindigt om 11.40u.

    Op bosklas voor L6 van 05 tot en met 09 mei 2014

Tijdens het thema ‘Boeken’ hebben de kleuters van K3B en juf Eline
een mooi boek ontworpen rond het thema ‘op stap’. En deze is in de
prijzen gevallen bij het tijdschrift DOREMI.
Op dinsdag 20 mei 2014 was het dan zover. We mochten naar Bok-
rijk. Wat een avontuur !!
Eerst moesten we héééééél lang op de bus zitten. Maar dan konden
we op zoek naar de aardmannetjes in de oude tijd. Daar zagen we
veel oude huisjes en mochten we de aardmannetjes helpen. met het
vegen en nog zoveel meer. Over de middag konden we genieten van
lekkere frietjes. In de namiddag verkenden we de speeltuin en
kregen we zelfs een ijsje aangeboden. Het was een prachtige dag.

    K3B wint grote DOREMI-prijs

Tijdens de week van 05 tot en met 09 mei 2014 trokken
onze leerlingen van L6 op bosklassen. De eerste dag verliep
wat in mineur want door een zwaar ongeval te Groot-Bij-
gaarden stond alles urenlang stil op de E40. Het was goed
weer en iedereen kwam dus uit zijn voertuig. We ontmoet-
ten er de assistent-bondscoach van de Rode Duivels Vital
Borkelmans. Er werd een foto genomen en we werden zelfs
geïnterviewd. Voor de rest verliep de week heel goed met
culturele, sportieve en avontuurlijke activiteiten.
Ook de avondactiviteiten waren gezellig.
Kortom een geslaagde week na een moeilijke start.
Je kon ons de hele week volgen op http://bosklassenolvdeinze2014.blogspot.be/. Nu nog steeds online.
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Gezinsfietstocht - 2014              DEZE KEER MET OCHTENDSTART
 

  

(vanwege de voetbalwedstrijd in de namiddag)
De deelnemers kunnen starten op de speelplaats
van de school in de Kaaistraat te Deinze tussen
09u30 en 10u30.

Na de fietstocht is er in de school een gezellig
samenzijn waarbij een natje en een droogje kan
bekomen worden. Als apotheose worden er dan
onder de aanwezigen 2 kinderfietsen verloot.
Kaarten voor deze fietstocht kosten slechts 3
euro. Daarin zijn kleine versnaperingen, de
verzekering en deelname aan de gratis tombola
inbegrepen. Kaarten zijn op voorhand te bekomen
bij de leerkrachten en de leerlingen van de
school. Uiteraard kan men in de de school ook
tijdens de openingsuren ook kaarten bekomen.

Meer info op  09 / 381 55 50

Goed om weten !

   Zondag 22 juni 2014
Start tussen 09u30 en 10u30.

Kaainestje biedt u mogelijkheden !!

Kinderdagverblijf ‘t Kaainestje gelegen in Basischool OLV Deinze staat open
voor baby’s en peuters tot 2,5 jaar. Momenteel zijn er nog een aantal plaat-
sen vrij. Jonge ouders en / of zwangers mama’s kunnen contact opnemen met
de verantwoordelijke van dit kinderdagverblijf.  Sofie 0477 - 80 31 91

Een grote dank u wel  !!

"De ouderraad dankt u 718 keer voor de prachtige koekenverkoop. Smakelijk!"


