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Vzw Katholieke Scholen Regio Deinze

Een natte maart,
is niks waard
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Voorwoord maart 2015
Veertigdagentijd - De veertigdagentijd zet ons aan om na te denken en te bezinnen. “Broederlijk Delen”
kan echt anderen laten delen van onze bezittingen, onze vreugde,… worden; zowel op school, thuis als in
onze leefomgeving. Zonder daarom de noden in het Zuiden uit het oog te verliezen. We maken op school
kennis met de leefgewoontes, het dagelijks leven in Peru en willen ook wel onze leeftijdsgenootjes
Victor en Blanca - die in het hooggebergte wonen en te kampen hebben met de mijnbouw - helpen om
verder in hun levensbehoeften te voorzien. Broederlijk delen ver weg en dichtbij; het kan allebei!
Lentekriebels - Bij het ontluiken van de lente gaat iedereen op stap om nieuw leven te ontdekken. Na de
sneeuwklokjes en de krokussen wordt al vlijtig gezocht naar de “paasbloemen”. Ook de schapen
kondigen met hun lammetjes nieuw leven aan. De “paddenoverzet” is eveneens een teken aan de wand om
uit te kijken naar de eerste lenteverschijnselen.  Misschien voel jij de lentekriebels al?

Op woensdag 25 februari 2015 namen we met L3 en L4 deel aan de SVS-activiteit "Tussen vier vuren".
Er waren 5 ploegen in totaal (Mozaïek 3e, Mozaïek 4e, OLV 3e, OLV 4A en OLV 4B). Onze OLV-teams
toonden terug spel van de bovenste plank en alle supporters (ook de juffen van onze school) waren
volledig in de ban van de spannende matchen. De namiddag is fantastisch verlopen en reeds bij het
begin (middagmaal in de klas 4B) was iedereen buitengewoon flink. Als bewijs namen we een foto van
onze gezellige lunch waar iedereen zich heel rustig en gepast wist te gedragen. Na het middagmaal
bereidden we ons technisch en tactisch voor op het tornooi en we speelden onderling een match in de
turnzaal. Met 31 kinderen van L3 en L4 vertrokken we om 13.00 u naar Leiepoort Campus Sint-
Hendrik. Eindelijk ging het tornooi waar we zo lang naar uitkeken van start! Onze teams toonden
echte klasse. Er werden heel veel passen gegeven, er werd aangemoedigd, volgehouden, afgezien maar
doorgegaan tot het uiterste. Er werden handen geschud met verliezers en iedereen hoorde erbij. Dit
was een namiddag om van te genieten! Onze mascotte "Jefke" was ook weer van de partij en werd
door iedereen verwend. We zijn heel fier op onze kinderen. Bovendien werden we terug kampioen. Met
een 1e plaats voor ploeg OLV 4A, een gedeelde 2e plaats voor ploeg OLV 4B en ploeg OLV 3e lj was de
euforie compleet (onze ploeg 3e lj won zelfs een wedstrijd tegen het 4e lj Mozaïek!). Meer foto's van
onze kampioenen kan je bewonderen op de website van onze school.

    Carnaval 2015

    SVS - Tussen vier vuren
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    Maandkalender maart 2015

ma 02 maart 2015: Zwemmen voor L5A + L5B, L6A en L6B / Bezoek tentoonstelling Roodkapje in
                            BIB voor K2 (NM)
 do 05 maart 2015: Toneel Crea: Peter Pan (13u00) voor L1 en L3

 ma 09 maart 2015: Zwemmen voor L2, L3 en L4
 di 10 maart 2015:  Zwemmen voor L1A + L1B / Toneel BIB voor L2 (10u30) / Toneel BIB voor
                              L1 (NM) / Personeelsvergadering (GEEN STILLE STUDIE)
 wo 11 maart 2015: Pedagogische studiedag (VRIJAF)
 vr 13 maart 2015: Verkeerspark Brielpoort voor L5 / Auteurslezing Jonas Boets voor L6 (09u00)

    Familienieuws

* Overlijden
     - De heer Patrick Schelstraete, coördinerend directeur scholengemeenschap Deinze
       Onze oprechte deelneming.

ma 16 maart 2015: Zwemmen voor L5A + L5B, L6A en L6B / Toneel BIB voor L3
do 19 maart 2015: Toneel Jip en Janneke voor K3 (VM)

* Geboorten
     - Ilana, kleindochtertje van Marlène De Clercq,
       Verantwoordelijke middagopvang peuters en kleuters
     - Mona, zusje van Faouzia Srihi (K3B)
     - Grizzly en Amandelkriebeltje, jongen van de cavia's
        Krullie Jr en Marie van L4B
       Van harte gefeliciteerd !

 Zondag 15 maart 2015: Eetfestijn

ma 23 maart 2015: Zwemmen voor L2, L3 en L4 / Deken Rudy op school / Auteurslezing
                             Wally De Doncker voor L4 (09u00)
di 24 maart 2015:  Zwemmen voor L1A + L1B / Oriëntatielopen voor L5
wo 25 maart 2015: Op stap met de politie voor L1 / SVS Netbal voor L5 en L6 (NM)
do 26 maart 2015: Project ‘Koekjes bakken’ met lln STI (VM) voor K3
vr 27 maart 2015: Project ‘Koekjes bakken’ met lln STI (GANSE DAG) voor K3 /
                             Lenteviering KO (09u00)

ma 30 maart 2015: Zwemmen voor L5A + L5B, L6A en L6B /
                               Fietsencontrole en fietstocht voor L6B (NM)
di 31 maart 2015: Fietsbehendigheidsparcours tijdens de turnlessen
                             Fietsencontrole en fietstocht voor L6A (NM) / Attituderapport

    Nieuw leven in L4B

In L4B was er op 4 februari 2015 wel een hele speciale gebeurtenis! De cavia's
Marie en Krullie Junior zijn trotse ouders geworden van Amandelkriebeltje,
Grizzly en Senne (is gestorven na 1 dagje).

    Indooratletiek voor L3

Naar jaarlijkse traditie trokken de leerlingen van L3 met de bus naar de grote
Topsporthal te Gent. Daar vond de SVS-
activiteit indooratletiek plaats. Er waren
verschillende onderdelen: 60m spurt,
hoogspringen, verspringen, speerwerpen,
estafette,... . Bij iedere discipline gingen
we er voluit tegen aan om goede prestaties
neer te zetten. Een sportieve aanrader en
een leuke namiddag
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Leerkrachtenteam 2007-2008
Boomplantactie voor L5 en L6

Eetfestijn 2015

Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Deinze

ACHTTIENDE
EETFESTIJN

BRIELPOORT
   DEINZE

Zondag 15 maart 2015 van 11u30 tot 14u

Opbrengsten ten voordele van de uitbouw van pedagogische
projecten binnen de verschillende kleuter- en lagere klassen.

Wanneer we aan de laatste dagen van februari komen en  de maand maart voor de deur staat, begint
iedereen te verlangen naar de lente en het mooie weer. Eind februari, begin maart beginnen de meeste
mensen in hun tuin te werken en sommige mensen planten dan ook.
Dat deden wij op dinsdag 24 februari 2015 ook. We gingen met het vijfde en zesde leerjaar bomen gaan
planten in Astene. Natuurlijk zijn de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar heel sportief, dus
namen we onze fiets. Voor we vertrokken moesten we eerst onze laarzen aantrekken, want het had de
voorbije dagen veel geregend en het veld in Astene was enorm nat en modderig. Daarna volgde nog een
kleine verkeersles die gegeven werd door meester Johan. Eens de praktische zaken afgehandeld waren,
konden we fietsen richting Astene. Het weer was een beetje een spelbreker, maar dit kon voor velen de
pret niet bederven.
Na een kleine 20 minuutjes fietsen kwamen we (sommigen met koude handen en volledig doorweekt) toe
in Astene. Na een tochtje door het toch wel modderige veld (wat voor sommige leerkrachten en leerlingen
een enorme uitdaging was) wachtte een boomplanter ons op. Voor we begonnen met planten, kregen we
uitleg hoe we dit moesten doen. Een boom mag je niet planten op een plaats die heel nat is of een plaats
die heel droog is. Eenmaal de uitleg gedaan was konden we allemaal een schop en een boomscheut nemen
en gingen we met z'n allen aan de slag.
De ene plantte al wat meer bomen dan de andere, maar iedereen deed zeer goed zijn best en werkte heel
goed mee. Jammer genoeg bleef het heel hard regenen waardoor we op bepaalde plaatsen op het veld niet
konden planten. Na een uur planten hielden we het voor bekeken en namen we onze fiets om terug te
rijden naar de school. Na een kletsnatte en toch wel relatief koude tocht kon iedereen genieten op
school van een warme klas. Ik ben er zeker van dat er nog lang zal nagepraat worden (ook volgende win-
ter) bij een smeulend haardvuur over dit avontuur.
Dankuwel, merci aan alle medewerkers van deze leuke actie!
Jonas Van de putte (vrijwilliger)


