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Voorwoord mei 2014
‘Mei maakt ons blij’

Na een deugddoende paasvakantie, gingen we weer aan de slag. Straks duiken we de
meimaand binnen en staan de lekker geurende meiklokjes te pronken om alle mama’s
een gelukkige “Moederdag” te wensen. De leerlingen leggen ondertussen hun reistas al
klaar voor de meerdaagse uitstappen naar de zee, het bos en het kasteel. De eerste
communicanten en vormelingen maken zich op voor hun grote “hoogdag”. We wensen hen en de ganse
familie alvast bij voorbaat veel geluk en van harte proficiat!

Trein + nieuw spelmateriaal voor onze kleuters en lagere school

Na de krokusvakantie stonden op onze speelplaatsen twee grote pakken met strikken. We waren wel
verrast,maar door wie?????????????
Nog even geduld en dan zouden de geschenken worden onthuld. Met een woordje van het ouderraad en de
aanwezigheid van twee conducteurs werden we op vrijdagavond eindelijk beloond voor het lange wachten.
Een grote speeltrein stond te pronken op de kleuterspeelplaats en bij de lagere school werden tientallen
spelen aangeboden met de inkomsten van de ontbijtpakketten. Heerlijk spelmateriaal voor groot en klein
aangekocht door de ouderraad !

Dankjewel aan iedereen die dit mogelijk maakte.

Paaseieren rapen in K2A

Samen met de paashaas konden de kleuters van juf Ginette (K2A) lekkere paaseieren rapen in de binnen-
tuin van onze school. Achteraf stopten we die dan in onze zelfgemaakte paasmandjes. Wat was dat leuk !
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    Maandkalender mei 2014

 do 01 mei 2014: Feest van de Arbeid
 vr 02 mei 2014: Brugdag

ma 05 mei 2014: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B /
                         Bosklassen voor L6
di 06 mei 2014: Zwemmen voor L1A en L1B / ‘Alles met de bal’ voor L4 (NM) /
                        Bedrijfsbezoek voor L5A (Aluvision) (VM)
do 08 mei 2014: Klasbezoek door deken Rudy in L1 / Musical Honk! Jr - Sint-Theresia voor
                         L1, L2 en L3 / Leeruitstap naar Ooidonk voor L4
                         Bedrijfsbezoek voor L5B (De Rore) (VM)
vr 09 mei 2014: Musical Honk! Jr - Sint-Theresia voor L4 en L5

ma 12 mei 2014: Zeeklassen voor L5 / Fietscontrole + voorbereiden fietsexamen voor L6A (VM)
Medisch schooltoezicht voor K2 (VM)

di 13 mei 2014: Fietscontrole + voorbereiden fietsexamen voor L6B (VM)
do 15 mei 2014: Repetitie eerste communie voor L1 (NM)

ma 19 mei 2014: Zwemmen voor L2A en L2B, L3A en L3B, L4A en L4B / Deze week: Sam de
                        Verkeersslang / Deze week: rekentest en spellingtest L1 tot L5
di 20 mei 2014: Zwemmen voor L1A en L1B / Medisch schooltoezicht voor K2 (VM) /
                        Repetitie eerste communie voor L1 (NM)
wo 21 mei 2014: Conferentie godsdienst: VRIJAF voor de leerlingen
do 22 mei 2014: Personeelsvergadering - GEEN STILLE STUDIE
vr 23 mei 2014: Repetitie eerste communie voor L1 (9.15 u.) / Fietsbehendigheidsparcours voor
                         L3 en L4 / Samenwerking Sint-Theresia met L2 en L5 (9.15 u. tot 10.45 u.)

 ma 26 mei 2014: Zwemmen voor L5A en L5B, L6A en L6B (VM) / Kasteelklassen voor L4
 wo 28 mei 2014: Attitude- en puntenrapport
 do 29 mei 2014: OLH-Hemelvaart
 vr 30 mei 2014: Brugdag
 za 31 mei 2014: Plechtige Communie (14.30 u.)

 za 24 mei 2014: Eerste Communie (9.30 u.)
 zo 25 mei 2014: Verkiezingen

    Naar het station voor K3
Op donderdagmorgen vertrokken we naar het station van Deinze.
Toen we daar aankwamen,zaten heel wat reizigers te wachten in de
hal. Op het perron waren mensen klaar om te vertrekken. De treinen
kwamen razendsnel aangereden en vertrokken als de conducteur
had gefloten.
Overal zagen we borden die iets wilden vertellen. Vooral blauwe
borden of moet-borden. Het was een hele ervaring en we keerden
terug in de lentezon.
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Leerkrachtenteam 2007-2008Op vrijdag 28 maart gingen de schoolpoorten open om ons project “ natuur” ten toon te stellen.
Alle klassen hadden heel wat verhaal. Van klein naar groot werd van deze 2 weken genoten.

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 9.30 u. en 10.30 u.

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

Tentoonstelling: Project Natuur

Feest voor de lente bij onze kleuters
In de laatste week voor de paasvakantie genoten we extra van het lente-
weer en binnen ons project “ de natuur” hadden we besloten om een feest
te geven in de lentetuin. Bij het begin van dit jaar, plantte de papa van
Lukas en Linde Houthoofd twee jonge bomen in onze speeltuin. Een
notelaar en een lindeboom. We versierden de bomen met witte linten en
bereidden het feest voor in de klas. Er werden gebakjes en andere lek-
kernijen klaargemaakt met de kinderen.
En toen het zover was, feestten we samen in de tuin en zongen we voor
een lang leven van de twee mooie bomen. “Dat we nog lang mogen genieten van de tuin op onze school.”

   Zondag 22 juni 2014
Start tussen 9.30 u. en 10.30 u.


