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Basisschool
Onze-Lieve-Vrouw
Deinze

                                      Kaaistraat 9-11
Tel.: (09) 381 55 50
Fax : (09) 386 46 25
E-mail : info@olvdeinze.be
Website : www.olvdeinze.be.
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Vzw Katholieke Scholen Regio Deinze

We herdenken onze overledenen !!
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Voorwoord november 2013
Leerlingen en leerkrachten konden, gedurende de welverdiende Allerheiligenvakantie,
even tot adem komen en nog genieten van de laatste mooie herfstdagen. Na deze tijd van
rust en ontspanning staan zij terug klaar om het best van zichzelf te geven de komende
maanden. We zullen ze waarschijnlijk reeds van ver “zien afkomen”, want de actie “Laat
je zien”, waarbij we vragen met fluohesje naar school te komen tijdens de donkere
maanden (en tevens aanmoedigen een fietshelm te dragen), ging weer van start. Veilig-
heid is niet alleen onze gedeelde verantwoordelijkheid, maar ook onze gezamenlijke
bezorgdheid. Bij de kleuters konden wij reeds vóór de vakantie waarnemen dat deze
oproep bijna door iedereen wordt opgevolgd; ook in de lagere afdeling is het enthou-
siasme aan het groeien.
En weet dat onze deur steeds voor u open staat om een praatje te slaan, eens nader kennis te maken, even
van gedachten te wisselen, uw problemen voor te leggen en samen de beste oplossing te zoeken. U bent
altijd welkom!

Appelverkoop 2013

Onze appelverkoop werd terug een groot succes. Er werden maar liefst 491
pakketten of 982 kg  van deze lekkere en gezonde snoepjes aangekocht. Dat
is precies 50 kg meer dan vorig schooljaar.
De ouderraad en de leerlingen van L6 hadden de handen vol om de appelen te
wegen en netjes te verpakken.  Met de verzamelde punten van de batterijen
en de opbrengst van onze appelverkoop kunnen we het volgende bestellen :
1) Voor de kleuterturnzaal een plint, een net en wat klein materiaal.
2) Voor het sportterrein:  goede basketballen
3) Voor de turnzaal van de lagere school een scorebord, lange touwen, een

                                                   stabiball en nog wat nieuw specifiek materiaal voor teamspelen.
Bedankt aan iedereen omdat u onze schoolsport een warm hart toedraagt !!
Bedankt aan alle leden van de ouderraad die hieraan meegewerkt hebben !!
De kinderen die minstens 5 of 10 pakketten verkochten, worden in de maand december nog even verrast
met een leuk geschenkje.

Uitbreiden computerpark basisschool OLV

Dag van de leerkracht 2013

Soms vragen ouders ons of de school op zoek is naar uitbreiding van haar computer-
park. Deze vraag komt er meestal nadat families zich thuis een nieuwe computer heb-
ben aangeschaft.  Basisschool OLV gaat graag in op deze vragen en wil zelf de oproep
plaatsen om ons computerpark nog verder te kunnen uitbreiden/vernieuwen. Concreet
zijn we op zoek naar tweedehands ...
* laptops, vaste pc’s die minimum Windows XP of hoger als besturingssysteem gebruiken
* schermen (enkel platte)
Wie thuis of bij vrienden/kennissen dergelijke toestellen - die men niet meer gebruikt -
op de kop kan tikken, doet onze school een groot plezier door ons deze te schenken.
Deze apparatuur kan afgeleverd worden bij dir De Graeve (voor- of naschools) gedurende de schooldagen.
Wij kijken dan wel wat bruikbaar is.  Alvast bedankt aan allen.  - Het ICT-team

Naar aanleiding van de ‘Dag van de Leerkracht’ van zaterdag 5 okto-
ber 2013 werden op vrijdag 04 oktober 2013 alle leerkrachten van
onze school in de kijker geplaatst. Niet alleen de directie maar ook
de ouderraad zette hier zijn beste beentje voor.
Zij drukten hun waardering uit voor de dagdagelijkse taak van de
leerkrachten door hen een prachtige taart aan te bieden. Dit gebaar
werd dan ook met dank aanvaard en er werd lekker gesmuld.

Dag van de Jeugdbeweging 2013

Op vrijdag 18 oktober 2013 werd zoals elk jaar de ‘Dag van de
Jeugdbeweging’ gevierd. Dan komen traditioneel alle leerlingen die
deel uitmaken van een jeugdbeweging in hun ‘uniform’ naar school.
Voor onze school is dit dan vooral Scouts, KSA, Chiro. Een groeps-
foto hoort er dan natuurlijk bij. Tot 17 oktober 2014 voor een
nieuwe dag.
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    Maandkalender november 2013

 ma 04 november 2013: Zwemmen L2, L3 en L4 / Medisch onderzoek L5 (VM)
 di 05 november 2013: Zwemmen voor L1A en L1B
 vr 08 november 2013: Kleuterboemeldag Palaestra voor K3 / Voorlees- en spelletjesactiviteiten

ma 11 november 2013: Wapenstilstand - Vrijaf
di 12 november 2013: Naar het bos voor K2 / Leeruitstap Diksmuide - Ieper voor L5
wo 13 november 2013: SVS dans voor L1, L2 en L3 in Mozaïek Astene (NM)
do 14 november 2013:  Bezoek aan de BIB voor K1B
vr 15 november 2013: Eucharistieviering verzorgd door L3 om 09u45

zo 01 december 2013: Sinterklaasontbijt via ouderraad

 ma 18 november 2013: Zwemmen L2, L3 en L4
 di 19 november 2013: Zwemmen voor L1A en L1B / Oudercontact voor de lagere school
 do 21 november 2013: Oudercontact voor de kleuterschool
 vr 22 november 2013: Winterstop spelkoffers / Grootouderfeest voor L4, L5 en L6 (NM)

Van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 oktober 2013 trokken de leerlingen van het L3 op
boederijklassen. Vroeger in het schooljaar dan de voorbije jaren maar nauw aansluitend bij ons jaar-
thema rond milieu. Heel wat activiteiten (bakken, huifkartocht, dieren verzorgen, bij de imker, ...) zorg-
den er weer voor dat de tijd voorbij vloog. Een overzicht van de gedane activititeiten vinden jullie in de
fotoreportage. Meer foto’ op www.olvdeinze.be - deinze - activiteiten

Op boerderijklassen voor L3

 zo 10 november 2013: Boeken- en spelletjesbeurs ouderraad vanaf 14h

 ma 25 november 2013: Zwemmen L5 en L6 / Atletiek indoor Gent voor L3 (VM) en L4 (NM)
 do 28 november 2013: Personeelsvergadering (GEEN STILLE STUDIE)
 vr 29 november 2013: Attituderapport
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Leerkrachtenteam 2007-2008

Scholenveldloop 2013
Naar jaarlijkse gewoonte waren alle
kinderen van het L3, L4, L5 en L6
terug van de partij om deel te nemen
aan de veldloop in de Brielmeersen.
Het werd een stralende dag zonder
Belgische regenkuren en de sfeer was
fantastisch.  We mogen terecht heel
trots zijn op al onze kinderen want
iedereen kon de volle 800m al lopend
afleggen.
Vele supporters - ook mama's, papa's,
oma's en opa's - kwamen ons aanmoe-
digen en deden ons grenzen verleggen.
Enkele enthousiaste supporters zorg-
den voor een uniek spandoek.
Er werden ook enkele opmerkelijke
prestaties neergezet : 12 leerlingen
van onze school konden een podium-
plaats bemachtigen en werden beloond met een medaille. Bravo aan iedereen voor jullie doorzettingsver-
mogen en sportiviteit !!!
Meer info en heel wat foto’ op www.olvdeinze.be

Boeken- en spelletjesbeurs 2013.

Sinterklaasontbijt op zondag 1 december 2013
Op zondag 1 december 2013 organiseert de ouderraad Basisschool OLV Deinze
voor het eerst een Sinterklaasontbijt. De volledige opbrengst gaat naar een
nieuwe trein op de kleuterspeelplaats en een spelotheek voor de lagere school.
Ouders, vrienden, kennissen en sympathisanten van de school kunnen zich hiervoor
inschrijven. Een volwassenontbijt kost 10 euro, een kinderontbijt 5 euro.
Inschrijven kan tot en met 22 november aan de hand van de folder die de leerlin-
gen meekrijgen en die je ook terugvindt op onze website.
http://www.olvdeinze.be/userfiles/brief_ontbijt2.pdf


