
- 1 -

Basisschool
Onze-Lieve-Vrouw
Deinze

                                      Kaaistraat 9-11
Tel.: (09) 381 55 50
Fax : (09) 386 46 25
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  Als het dondert in mei, valt er dikwijls hagel bij.

Moederdag
Zondag

10 Mei 2015

Heilig Vormsel
Zaterdag 16 mei 2015
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Voorwoord mei 2015
Mei maakt ons blij !

Met de meimaand voor de deur gaan wij de laatste twee maanden
van het schooljaar 2014-‘15 in. De “bloeimaand” zorgt voor “nieuw”
leven, mooie kleurschakeringen in tuin en landschap. Dit stemt ons
vrolijk. Tijdens de meimaand staat Maria centraal en brengen ook heel wat
klasgroepen een bezoek aan “Bachtegrot” of een andere bedevaartplaats.
Bos- en zeeklas staan voor de deur, de vormelingen maken zich op voor de hernieuwing

van hun doopbeloften en ook de voorbereiding van de eerste communicantjes stijgt ten top. Veel fijne
gebeurtenissen waar leerlingen, ouders, grootouders,… de ganse familie en onze schoolgemeenschap naar
uitkijken en hopelijk ten volle kunnen van genieten.

Onze school neemt deel aan een gsm-inzamelactie. Deze actie wordt in de Vlaamse scho-
len georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in samenwerking met Proximus.
Helpen jullie ons om zo veel mogelijk mobiele telefoons in te zamelen? Je kan deze toe-
stellen deponeren in de inzamelbox van Recupel in de inkomhal.
Waarom inzamelen?
Wist je dat wereldwijd slechts 1 tot 2% van alle gsm's gerecycleerd wordt?
Deze toestellen zitten echter nog boordevol waardevolle grondstoffen. Met deze actie willen we vermijden
dat ongebruikte toestellen ergens blijven liggen in een lade, of erger, in de gewone vuilbak belanden.
Waarom op school?
95% van de Europese jongeren heeft een gsm of smartphone, maar de gemiddelde gebruiksduur bedraagt
slechts 1 jaar. Door actief deel te nemen aan dit project ontdekt jouw zoon of dochter het belang van
preventie, hergebruik en een juiste verwerking van elektronisch afval. Aan de inzamelactie wordt immers
ook een sensibiliseringscampagne rond de levenscyclus van de gsm gekoppeld.
Waarom zoveel mogelijk?
Hoe meer toestellen we inzamelen:
' hoe minder grondstoffen we verkwisten. Indien de toestellen niet meer geschikt zijn voor hergebruik
worden ze immers op een hoogwaardige manier gerecycleerd.
' hoe groter de beloning die wij als school krijgen. Voor de geleverde inzet kunnen we immers kiezen uit
kwalitatieve tablets, desktops of laptops. Deze toestellen zijn volledig opgefrist en krijgen op onze school
een tweede leven.  Zo kunnen we onze onderwijsinfrastructuur verder uitbouwen, wat onze leerlingen ten
goede zal komen.
Dus, laat maar komen .......

    De paashaas op bezoek

    GSM-inzamelactie op school

Op donderdag 02 april 2015 was er voor onze kleuters en leerlingen van L1 en L2 aangenaam bezoek op
school. In de binnentuin van de school had de paashaas zijn uiterste best gedaan. Paaseitjes lagen overal
verstopt en we moesten echt wel heel goed zoeken om alles te vinden. We konden de paashaas ook nog zien
want hij zat tussen de struiken verscholen. Iedereen werd goed bediend. Dank u wel, lieve paashaas. Tot
volgend jaar.

    Secretaressedag 2015
Op donderdag 16 april 2015 werd secretaressedag gevierd. Omdat het toen
paasvakantie was, werden onze twee secretaresses door alle leerlingen en
kleuters van de school op dinsdag 21 april letterlijk en figuurlijk in de bloe-
men gezet. Onze directeur bracht een mooie dankspeech en meester Bart en
Jack (L3) boden de beide secretaresses een mooie ruiker bloemen aan.
Hartelijk dank mevr Christine en mevr Ingrid voor het vele werk dat jullie
dagdagelijks (vaak achter de schermen) voor onze school doen. Dat verdient
inderdaad een mooie tuil bloemen. DANK U WEL !
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    Maandkalender mei 2015

ma 04 mei 2015: Zwemmen voor L2, L3 en L4 / Start bosklassen voor L6
di 05 mei 2015:  Zwemmen voor L1A + L1B / Bezoek Kasteel van Ooidonk voor L4 (NM)
do 07 mei 2015: Bezoek aan de kinderboerderij Hof Ter Motte voor K1B (NM)

ma 11 mei 2015: Sportdag voor L1-L2-L3 en L4 / Bedrijfsbezoek AZ Deinze voor L5A (VM)
                         en L5B (NM) /
di 12 mei 2015: Collectiebox gsm's wordt opgehaald / Peiling Wero voor L6 (VM) /
                        Personeelsvergadering (GEEN STILLE STUDIE !)
do 14 mei 2015: OLH-Hemelvaart
vr 15 mei 2015: Brugdag
za 16 mei 2015: Heilig Vormsel

    Buitenspeeldag
Op woensdag 1 april 2015 (geen aprilgrap !) vond al voor de achtste
keer de Buitenspeeldag plaats!. Dit is een initiatief van
Nickelodeon, Ketnet, VTMKZOOM, de Vlaamse gemeenten en de
Vlaamse overheid. De drie televisiezenders gingen op woensdag 1
april 2015 van 13 uur tot 17 uur op zwart. Je had die dag dus geen
enkel excuus om binnen te blijven! Overal in Vlaanderen werden er
leuke activiteiten georganiseerd waarin je al je energie kwijt kon!
Ook onze school nam hieraan deel en organiseerde een hele voor-
middag buiten spelen. Onder leiding van leerlingen van het secundair
onderwijs konden onze kleuters en lagere schoolkinderen verschil-
lende leuke spelletjes spelen. Er werden groepjes gevormd (kleuters

en leerlingen door elkaar) en via een doorschuifsyteem werd een gevarieerd spellenparcours afgelegd. Een
heel fijne voormiddag.

    Basisschool OLV breidt fietsenaanbod uit

za 09 mei 2015: Voorbereiding vormelingen op school

ma 18 mei 2015: Zwemmen voor L2, L3 en L4 / Start zeeklassen voor L5
di 19 mei 2015:  Zwemmen voor L1A + L1B / ‘Rollebolle’ in de Brielpoort voor K3 (NM)
do 21 mei 2015: ‘Alles met de bal’ in Palaestra voor L3 (NM)

zo 24 mei 2015: Pinksteren
ma 25 mei 2015: Pinkstermaandag

do 28 mei 2015: ‘Robinsondag’ voor L4 / Mariatocht voor L3 / Repetitie Eerste Communie voor
                          L1 (NM)
vr 29 mei 2015: Doe-aan-Sportbeurs voor L2-L3-L4-L5 en L6 (VM) / Attitude- en punten
                         rapport / Quiz date (19u30 - STI)

De derde graad neemt aan heel wat activiteiten deel die in Deinze en de
omgeving van Deinze plaatsvinden (bosplantactie, Team Adventure,…). De
leerlingen verplaatsen zich ook met de fiets naar het zwembad, leggen
fietsparcours en fietsbehendigheidstesten af als voorbereiding op het
“fietsexamen” en nemen dan in het zesde deel aan het “fietsexamen”.
De school beschikt zelf over een zestal uitleenfietsen die regelmatig
worden nagekeken op veiligheid (fietsremmen, bandenspanning,…).
Ouders, vrienden, kennissen of sympathisanten die een fiets staan hebben,
die ze niet meer gebruiken, kunnen de fiets aan onze school schenken.

Bezorg de fiets aan de school of geef gerust een seintje. Wij komen de fiets thuis ophalen. Onze klusjes-
mannen zetten de fiets dan technisch perfect in orde. Alvast hartelijk dank aan de milde schenkers!

    Sober maal in L6B
De dag voor de paasvakantie kon de lagere school terug deelnemen aan het sober
maal. Dat vond ’s middags plaats in de klas. Het doel was om geld in te zamelen. We
kregen een heerlijke tas soep en een paar sneetjes wit brood.
Het was een groot succes want bijna heel de school deed mee.
Verslag door Yana, Emma en Laura uit 6B.
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Leerkrachtenteam 2007-2008
Quiz date

Sportdag in L5 en L6

Op donderdag 02 april 2015 vertrokken wij, de leerlingen van het vijfde en het zesde, om 8.30 uur naar
Team Adventure. We mochten direct starten met de activiteiten. Onze klas startte met de activiteit:
parcours. Dat is een parcours over het water dat bestaat uit touwen, balken, zakken, …Er zijn dan een
aantal kinderen in het water gevallen.
Daarna speelden we tchoukbal. Dat is een sport waarbij je minimum 1 pas moet geven en met de bal tegen
de tchouk (een soort van trampoline) moet gooien. De andere partij moet de bal vangen. Als derde activi-
teit gingen we boogschieten. Daarna deden we spelletjes in team. Als je goed kon samenwerken, dan lukte
de opdracht pas. We gingen ook nog op de piratenmast en met de go-carts rijden. Op het einde van onze
sportdag fietsten we terug naar school.
Verslag door Fée, Naomi, Laurens en Emiel uit L6B.

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


