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

April met z'n gril,
doet wat ie wil.
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Voorwoord april 2015
Op weg naar Pasen ...

Terwijl de Kaaikrant ter perse gaat, leven wij vol verwachting toe naar het feest
van Pasen. Themadagen zoals Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag,…
krijgen de nodige begripsinvulling en worden vertaald naar het dagelijks, eigentijds
leven van de kinderen.
We hopen op een massale inschrijving als teken van solidariteit en uit dankbaarheid voor het welzijn en de
welvaart die wij vaak genieten.
Ook sport en vrije tijd krijgen hun verdiende plaats deze week door o.a. de “Buitenspeeldag” op 1 april
(geen aprilgrap) en de “overlevingstocht” voor het vijfde en zesde leerjaar op donderdag 02 april 2015.
Uiteraard wensen wij iedereen een welverdiende, ontspannende paasvakantie toe en een leuke speurtocht
op zoek naar paaseieren?

Op dinsdag 24 maart 2015 trokken de leerlingen van L5 naar de Brielmeersen voor de jaarlijkse SVS-
activiteit oriëntatielopen. In de voormiddag werd door de verantwoordelijke heel wat uitleg gegeven
over hoe je een kompas moet gebruiken, hoe we een kaart kunnen oriënteren, wat oriëntatielopen
precies inhoudt. In de namiddag werden dan een aantal opdrachten uitgevoerd. Het was een leuke en
leerrijke activiteit.

    Dinosaurussen in K3A

    Oriëntatielopen in L5

Dinosaurussen zijn de grote reuzen van op de aarde, heel lang geleden.
Maar ook vulkanen, fossielen en afdrukken dateren van weleer. We
gingen op zoek. Heel veel leuke boeken, zelfs een pop-upboek met een
driedimensionele kijk op de prehistorie.
En toen begonnen we zelf te bouwen : een dino met clix, een dino met
botten, een dino van plasticine,…
Er waren opmerkelijke dinosaurussen, zoals de zwaar gepantserde
planteneters. De meest bekende van de grote vleeseters is ongetwijfeld
de Tyrannosaurus Rex. Hij was twee keer zo groot als een olifant en zijn
tanden waren zo groot als een banaan.

We wensen iedereen veel speelplezier in dinoland thuis.

    Zeg Roodkapje, waar ga je heen ?

Op maandag 02 maart 2015 bezochten de
kleuters van K2A en K2B de interactieve
tentoonstelling rond Roodkapje in de BIB
te Deinze. We leerden over sprookjes en
doorheen de bibliotheek stond heel wat
tentoon gespreid rond het sprookje van
'Roodkapje en de boze wolf'.
Achteraf maakten we in de klas een mooie
tekening rond Roodkapje.

Dankzij het leuke tekenboek van Nino, konden we in 4B superleuke mannetjes
tekenen!
Aan deze mannetjes bevestigden we een stok, zodat we een heus poppentheater
in elkaar konden steken!

Wat zijn de resultaten prachtig!

   Stokpopjes in L4B
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    Maandkalender april 2015

wo 01 april 2015: Buitenspeelddag voor KO en LO
vr 03 april 2015: Sober maal voor LO / Puntenrapport

Paasvakantie van zaterdag 04 april tot en met zondag 19 april 2015
zo 05 april 2015: Pasen
ma 06 april 2015: Paasmaandag

    Familienieuws

* Overlijden
    - Mevrouw Paula Gernay, moeder van juf Ann Vanluchene (PK1)
          Onze oprechte deelneming.

ma 20 april 2015: Zwemmen voor L2, L3 en L4 / Naar het Museum van Deinze voor L6
di 21 april 2015:  Zwemmen voor L1A + L1B
do 23 april 2015: Deken Rudy op bezoek / Infoavond instappers bij juf Ann om 18u30
vr 24 april 2015: Piranteneiland voor L1 en L2 / Inwijding trein en pingpongtafels (NM)

ma 27 april 2015: Zwemmen voor L5A + L5B, L6A en L6B
di 28 april 2015: Medisch Schooltoezicht voor K2A en K2B (NM)
do 30 april 2015: Bezoek Raveelmuseum voor L5 (NM) / Attituderapport
vr 01 mei 2015: Vrijaf

    Netbaltornooi SVS voor L5 en L6
Het werd een drukke namiddag op het SVS-netbaltornooi voor het 5e
en 6e leerjaar in de sporthal van Zulte. De sfeer zat er al heel vroeg in
(zelfs al VOOR de bus er was!) en de 4 ploegen van OLV speelden 4
matchen tegen andere scholen. Onze spelers deden heel wat ervaring
op en we zagen heel mooi samenspel. In de laatste matchen functio-
neerden we al heel wat beter binnen de ploeg dan in de eerste en de
setstanden waren vaak heel nipt (9-10 of 12-13). Spandoeken gingen
van hand tot hand en voor Jefke werd het ook weer een hoogdag met
talrijke aanbidders om zich heen. De zenuwen speelden ons af en toe
wel eens parten maar fair play overheerste het hele sportieve gebeu-
ren. Iedereen zette zijn beste (netbal)beentje voor om te scoren :

met een keiharde opslag, of met een goed geplaatste bal of een goed gerichte smash. Stalen zenuwen
moesten we soms hebben. Het werd weer een tornooi om niet te missen.

   Kampioenen in OLV

Matteo Vercruysse (2A) en Louis De Bruycker (L3B), beiden lid van
Ateltiekclub AC Deinze wonnen de gouden medaille op het BK
estafette voor Benjamins.

Een dikke proficiat vanwege de ganse school

    Beren in K1C

Met dit sfeerbeeld willen we je even laten zien hoe leuk het was
gedurende ons ‘berenthema’. Tijdens het spelen beleefden we heel
wat plezier. We maakten een berenkroon, we speelden spelletjes
met onze eigen beren, we konden kleuren, knippen en kleven… .
Maar op berenjacht gaan vonden we het spannendst van al !

zo 26 april 2015: Instapviering eerste communie
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Leerkrachtenteam 2007-2008
Quiz date

Eetfestijn 2015

Op zondag 15 maart 2015 beloofde het een heel drukke dag te worden in de Brielpoort te Deinze.
Het 18de eetfestijn van OLV-Basisschool Deinze vond plaats op die dag.
Om 7u00 's morgens was iedereen al druk in de weer met het klaarzetten en versieren van de zaal. Tafels
werden gedekt, knutselwerkjes werden opgehangen en de bar werd volledig ingericht en klaargemaakt.
Het ging heel vlot en na het lekker ontbijtje (een koffiekoek en een drankje) dat wij rond de klok van
8u30 kregen, staken we nog een extra tandje bij.
De sfeer zat er zeker en vast goed in, zeker toen meester Johan een plaatje opzette.
Rond 11 uur kwamen de eerste bezoekers toe en kon het eetfestijn officieel van start gaan.
Na 12 uur werd het heel druk en was er ook heel veel werk. De bezoekers kwamen massaal toe en schre-
ven zich ook in voor de tombola. Sommige bezoekers en leerkrachten hadden een mooie prijs gewonnen bij
de tombola.
Bij het naar buiten gaan werden de bezoekers getrakteerd op een paaseitje, aangeboden door directeur
De Graeve. Rond de klok van 15u30 - 16u00 waren de meeste mensen naar huis en konden wij beginnen
met de Brielpoort op te ruimen. De opkuis verliep heel vlot en na een uur tot anderhalf uur opruimen kon
iedereen naar huis. De opkomst was massaal en zeer groot. Dit jaar zaten wij boven de 800 bezoekers.
Dank aan iedereen die die dag aanwezig was en hopelijk tot volgend jaar!
Jonas Vandeputte - stagiair

Onze-Lieve-Vrouw Basisschool
presenteert haar eerste

QUIZ DATE

een algemene kennisquiz
voor de verdere uitbouw van educatieve projecten en openluchtklassen

Vrijdag 29 mei 2015 om 20u00 stipt (deuren open om 19u30)
Feestzaal Sint-Theresia - Gentpoortstraat 37 - 9800 Deinze
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 Inschrijven via e-mail

  marino.desmedt@
telenet.be

  of 0497 26 37 62


