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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
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Laat de herfst maar komen !
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Voorwoord oktober 2013
Op het goede spoor…
De “schooltrein” stond begin dit schooljaar stevig op de sporen, is
vrij vlot gestart en rijdt op volle snelheid de goede richting uit.
De eerste schoolmaand zit er al op; de herhalingsoefeningen zijn
volop aan de gang. Na het heropfrissen van wat de leerlingen
leerden vorig schooljaar komt de nieuwe leerstof eraan. Onze
eerste themadag, de “Strapdag”, kende een groot succes; er kozen terug heel wat schoolkinderen voor
een milieuvriendelijke verplaatsing op weg van/naar school en ook de activiteiten tijdens deze themadag
waren leerrijk en op een kindvriendelijke manier gebracht. Het eerste attituderapport werd reeds uitge-
deeld. Ook hier konden wij vaststellen dat er flink aan de sociale vaardigheden wordt gewerkt en er heel
wat “vriendelijke” en “beleefde” schoolkinderen zijn. Proficiat!

Eerste schooldag 2013
Onder een stralend zonnetje startte op maandag 02 september 2013 voor de kleuters, leerlingen en
leerkrachten van Basisschool OLV Deinze een nieuw schooljaar. De verwelkoming was hartelijk. Ieder kind
schreef de eigen naam op een blaadje van de grote boom. Dit werd dan mooi door de onthaaljuffen opge-
hangen. Het kaderde in het nieuwe jaarthema: 'Blauw en geel wordt groen. Gewoon doen!' Blauw en geel
zijn de kleuren van het logo. Als je die mengt, dan bekom je groen. In de loop van het komende schooljaar
werkt onze school rond groen en milieu. Heel wat komende activitieiten zullen dan ook een milieu-
vriendelijke tint krijgen. De directeur gaf in de jaaropener hierover heel wat uitleg naar de kinderen toe.
Hij wenste ieder ook een fantastisch schooljaar toe. Samen gaan we er voor !!

Twee cavia’s in het eerste leerjaar.
De voorbije week kreeg het eerste leerjaar bezoek van twee nieuwe vrienden: Zwartje en Hartje. Neen,
geen nieuwe leerlingen maar twee prachtige cavia's die vanaf nu ook de lessen gaan meevolgen. We lieten
deze leuke diertjes even wennen aan ons en aan de klas.

STRAPDAG op Basisschool OLV.
De Strapdag, de autovrije schooldag voor basisscholen was op vrijdag 20
september 2013 aan zijn zesde editie toe. Bij Basisschool OLV werd deze
dag omwille van het aanmeren van de Maes Cargo in samenwerkerking met
Studio Brussel (Poppoplein) één week later (27 september) geplaatst. Net
als in mei staat de Week van de Mobiliteit in september bij vele scholen in
het teken van verkeer en mobiliteit. De Strapdag is vaak het startschot van
heel wat activiteiten rond verkeer. Op aanmoediging van de school komen

kinderen massaal per fiets of te voet naar school. In samenwerking met het stadsbestuur en de lokale
politie werden de Kaaistraat en het Poppoplein verkeersvrij gehouden. In de verkeersvrije Kaaistraat
konden de leerlingen fietsen, rollerbladen, steppen, met de go-cart rijden, ... . Allemaal op wieltjes was
immers de leuze en onze leerlingen genoten er met volle teugen van. Naast de kerk tenslotte was er plaats
om met stoepkrijt leuke tekeningen rond verkeer te maken.  Ook de kleuters namen deel aan deze dag.
Heel wat foto’s zijn terug te vinden op www.olvdeinze.be.
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    Maandkalender oktober 2013

 di 01 oktober 2013: Medisch Schooltoezicht voor L5 (VM)
 wo 02 oktober 2013: SVS-voetbal 4-4 voor L3 en L4 (NM)

ma 07 oktober 2013: Facultatieve verlofdag
di 08 oktober 2013: Zwemmen voor L1A en L1B / Medisch Schooltoezicht voor L3 op school
                               (ganse dag) / Bezoek wielermuseum Roeselare voor L6 (NM)/
                                Leeruitstap: Gallo-Romeins museum te Velzeke voor L5 / Start nieuwe
                               spelkoffers over de middag
wo 09 oktober 2013: Marktbezoek voor K2
vr 11 oktober 2013: Leerlingenparlement om 13u30

 ma 14 oktober 2013: Zwemmen L5 en L6 - met de fiets / Medisch Schooltoezicht voor L1 op
                                  school (ganse dag) / Bezoek containerpark voor L6 (NM)
 di 15 oktober 2013: Medisch schooltoezicht voor L1 op school (VM) / Bibliotheekbezoek voor
                                K3A om 09u15 / Naar Poekebos voor PK, K1 en K2 (NM)
 wo 16 oktober 2013: Boerderijklas voor L3 tot en met vrijdag 18 oktober 2013 / Bibliotheek-
                                 bezoek voor K3B om 10u00 / Bibliotheekbezoek voor L5A (VM)
 vr 18 oktober 2013: Bibliotheekbezoek voor L5B (VM)

 Van ma 28 oktober tot en met zondag 3 november 2013: Herfstvakantie

 ma 21 oktober 2013: Zwemmen L2, L3 en L4
 di 22 oktober 2013: Zwemmen voor L1A en L1B / Bibliotheekbezoek voor L6A (NM)/
                                 Verkeersles door de politie voor L5 (NM) / Personeelsvergadering
                                (GEEN STILLE STUDIE)
 wo 23 oktober 2013: SVS-Gymnastiekland voor L1 en L2 (NM)
 do 24 oktober 2013: Infoavond peuterklas bij juf Ann
 vr 25 oktober 2013: Scholenveldloop / Attituderapport + puntenrapport

De kinderen… of wacht, beter gezegd de mode artiesten hebben op vrijdag 20 september getoond wat
ze waard waren in 6A!! Het zijn niet gewoon leerlingen die goed studeren, het zijn echte mode fans!
Iedereen kwam met verschillende kledij aan. Je moest erbij zijn, zoiets zie je niet iedere dag.
Geschreven door Anaïs.

 za 05 oktober 2013: DAG VAN DE LEERKRACHT

Mode in 6A.
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Leerkrachtenteam 2007-2008
Dag van de sportclub - Woensdag 11 september 2013

Van 7 tot en met 15 september 2013 vond de vijfde editie plaats van de ‘Week van de
Sportclub’. Tijdens deze sportweek zetten honderden Vlaamse sportclubs en sport-
diensten hun werking en hun activiteiten extra in de kijker. Op woensdag 11 september
2013 wilden we kinderen die actief zijn in een sportclub extra in de verf zetten.
Daarom mocht op deze dag van de sportclub elke leerling in de kledij van zijn/haar
sportclub naar school komen. En wat een succes ! Heel wat kinderen hadden dit aanbod
met open armen aangenomen en kleedden zich in hun favoriete outfit. Er waren voetbal-
lers, atletiekers, amazones uit het paardrijden, basketters, volleybalspelers, tennist-
oppers, ropeskippers, balletdansers en balletdanseressen, waterpsorters, ja zelfs een
gedreven mountainbiker. Kortom de sport zit goed op OLV !

We spelen met de spelkoffers in K3.

Een hele uitdaging en veel plezier.
We gaan ons niet vervelen en over
de middag gaan de koffers open.
Joepiejee, wie doet er mee?

Spelkoffers in K3

September in de kleuterklas van juf Ginette (K2)
September was een drukke tijd in de 2e kleuterklas van juf Ginette. Via heel wat activiteiten leer-
den de kleuters elkaar beter kennen. Hoogdag van deze maand was de '1ste Grote Schilderdag' op
dinsdag 17 september 2013. Als volleerde schilders maakten onze kleuters prachtige meesterwer-
ken.


