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

Op weg naar Pasen…

Net voor de krokusvakantie kon iedereen ten volle genieten van de carnavalsfeer: op muziek van de
“Polonaise” dansten de leerlingen uitgelaten en verkleed over de speelplaats. Het “vrij podium” was terug
een zeer geslaagde versie met de vele talentrijke, muzikale leerlingen. Er werden maskers gemaakt en
ten slotte mocht iedereen aanschuiven aan de feesttafel en werden er lekkere pannenkoeken geser-
veerd. Het werd terug “smullen”. Met onze hartelijk dank aan de vele ouders, grootouders,… die de lek-
kere pannenkoeken bakten en de logistieke ondersteuning tijdens deze leuke activiteiten.
De maskers zijn nu opgeborgen. Vorige woensdag, met Aswoensdag, werd de vasten of veertigdagentijd
ingezet; een tijd van bezinning, broederlijk delen en soberheid. Vier weken lang gaan we samen op weg

De dokter in K2A
Van 27 januari tot en met 14 februari hebben we gewerkt rond 'Ziek zijn: Wat nu ? '.
Op 28 januari 2014 kregen we een dokter op bezoek. Het was de mama van Leon. Dat was alvast het
hoogtepunt in ons thema. We hebben veel geleerd en onze schoenendoos die we omtoverden tot een
ziekenbedje was de max. Ook de naaimachine van de juf heeft het beste van zichzelf gegeven. Dat was
top ! Veel kijkplezier in onze wereld van het 'ziek zijn'.

Milieu en afval in L3
Tijdens de projectweek rond afval en milieu was het ook in
de klas van meester Bart een drukte van jewelste. We
leerden er over de verschillende soorten afval, we ruimden
zwerfafval op in de nabije omgeving van de school. Ten-
slotte werkten we samen met
K2B en lazen we leuke verhalen
voor over de 'vuilnisman'. Een
leuke week.
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    Maandkalender maart 2014

     SVS - Tussen vier vuren voor L3 en L4

ma 10 maart 2014: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B /
                            Toneel BIB in de Rekkelinge voor L3 (NM)
di 11 maart 2014: Zwemmen voor L1A en L1B / Spelcarrousel voor L3 - Palaestra (VM)
do 13 maart 2014: Projectdag in L6A
vr 14 maart 2014: Onderzoek rond pijnbeleving door UZGent voor L4, L5 en L6 (NM) /
                            Inhuldiging nieuwe trein en speleotheek door de ouderraad

 ma 17 maart 2014: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (VM) /
                             Voorleesproject door de VTI voor K3
 di 18 maart 2014: Toneel BIB in de Rekkelinge voor L2 (NM)
 wo 19 maart 2014: Voorleesproject door de VTI voor K2A / Verkeerspark  L5 - Brielpoort/
                              Koffiestop op de Markt door L1
 do 20 maart 2014: Toneel Bib voor L5 / Sint-Theresia brengt koekjes om 11u00 voor K1 en K2,
                              om 15u00 voor K3  in de 3de kleuterklas
 vr 21 maart 2014: Doe-dag voor L6 / Integratieproject apotheose voor L4

ma 24 maart 2014: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B /
                             Natuurwetenschappen door Dhr. Govaert voor L6A (VM) en L6 (NM) /
                             In de loop van deze week bezoekt L1 de visser
                             Projectweek rond ‘Natuur’
di 25 maart 2014: Zwemmen voor L1A en L1B / Bezoek IVM Eeklo voor L6A (NM)
                            Personeelsvergadering = GEEN STILLE STUDIE
wo 26 maart 2014: SVS netbaltornooi  voor L5 en L6 (NM) / Paddenoverzet voor L1
do 27 maart 2014: Bezoek IVM Eeklo voor L6B (VM) / Infoavond instappers bij juf Ann

zat 15 maart 2014: Start van de jeugdboekenweek tot en met 30 maart 2014
zon 16 maart 2014: Instapviering eerste communie om 11u00

 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)
 vr 04 april 2014: Puntenrapport

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

Op 19 februari was het eindelijk zover : Dit was de dag van het lang-
verwachte tussen-4-vuren-tornooi voor het 3e en 4e leerjaar. Met 29 dol-
enthousiaste spelers konden we 3 teams samenstellen. We hadden ons goed
voorbereid, en alhoewel wij vinden dat deelnemen altijd belangrijker is dan
winnen, zijn we toch heel fier met het resultaat : Beide leerjaren van OLV
Deinze veroverden de 1e plaats! Eigenlijk voelen wij ons een beetje “kam-
pioen” in deze speldiscipline. De wedstrijden waren ongewoon spannend en
mega-super-cool. Zowel in het 3e als in het 4e lj zat er heel wat “power” in.
Het klassement ziet er als volgt uit :
3e leerjaar :
1. OLV Deinze : 11 punten / 2. Erasmus : 8 punten / 3. Mozaiek : 5 punten
4e leerjaar :
1.OLV Deinze B : 12 punten / 2.Mozaiek : 9 punten / 3.OLV Deinze A : 8 punten / 4.Erasmus : 5 punten
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Leerkrachtenteam 2007-2008
     Pyjamazwemmen voor L3 en L4

Deze maand kon je de leerlingen van het derde en vierde leerjaar in een andere outfit aantreffen in het
zwembad : hun badpak werd omgeruild voor…. een pyjama. Hoe gek het ook klinkt, het werd een reuze
ervaring. Kledingstukken slorpen water op en dat weegt heel zwaar. Het kostte bijgevolg een serieuze
inspanning om over te zwemmen. De kinderen van het 4e leerjaar probeerden een luchtbel te vangen in hun
pyjamatrui. De luchtbel geeft je een groter drijfvermogen en zo is er minder kracht nodig om boven te
blijven. Op de foto’s kan je ons heel uitzonderlijk even in nachtkledij bewonderen.

     Uit het dagboek van het eerste leerjaar
De krokusvakantie.

Ik ben naar de bioscoop geweest en heb ook nog gebarbecued en nog wat
gespeeld.
Michel De Deurwaarder
Ik heb buiten gespeeld. Ik ben naar de dino’s gaan kijken in dinorangers. Ik
heb UNO met mijn mama en papa gespeeld.
Aron Salomez
Ik ben bij mijn oma en opa blijven slapen en het was leuk.
Merel Haelvoet
Ik heb veel gecrosst en het was heel lastig. Ik heb de zondag naar de koers

                                                    gekeken. Tom Boonen was gewonnen. Ik heb papa geholpen met het hout en
                                                    het insectenhotel. Het was heel leuk. Er  is nog vol werk aan. Het was warm.
                                                    Lukas Houthoofd

     Milieu en afval in L6

Tijdens de projectweek rond afval en milieu stonden in de klas van juf Mia (L6A) en
juf Vicky (L6B) heel wat activiteiten op het programma. We leerden eerst in de klas
over producten, verpakking en inhoud. (bruto - tarra - netto). Daarna keken we na
wat de verpakking zoal kon zijn. Er was PMD, KGA, GFT. Dit moet allemaal gesor-
teerd worden. Sommige zaken worden opghaald, andere zaken dienen naar het
containerpark te worden gebracht. We trokken ook onze vuile kleren aan en ruimden
zwerfvuil op rond de school. Tijdens de slotdag speelden we spelletjes om te tonen
dat we voor het milieu zijn en tegen zwerfafval.

     Mijn dagboek


