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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

Op weg naar Kerstmis !!

A

D

V

E

N

T

2

0

1

4



- 2 -

Voorwoord december 2014
December: blij uitzien naar…
De komst van de Sint is reeds aangekondigd; hét kinderfeest bij uitstek! De kleuters en heel
wat kinderen van de lagere afdeling kijken er vast en zeker naar uit. Hopelijk vaart hij vrij-
dag 5 december niet voorbij, en hebben de Sint en zijn zwarte Pieten tijd om ter hoogte van
de Kaaistraat even aan te meren en een bezoekje te brengen aan onze basisschool. Daar
heeft de Sint alle redenen voor, toch?

Ondertussen brandt er ook al een kaarsje op onze adventskrans. Dit betekent
dat het feest van Kerstmis niet ver weg meer is. Gelovigen kijken uit naar dit
hartverwarmend feest dat verwijst naar de geboorte van Jezus. Deze einde-
jaarsfeesten en het nieuwe jaar bieden zich straks aan; tijd voor liederen,
versjes, nieuwjaarsbrieven,… .
Een drukke periode dus in het verschiet!

    Winnaars ballonwedstrijd 2014

We hadden een klas met piraten en we hadden een poezenklas en toen bedachten we om onze kinderen
door mekaar te laten spelen met twee deuren wijd open. Zo gezegd, zo gedaan.
Wisten jullie dat de kinderen van juf. Cindy een kast hebben om in te spelen?
Wisten jullie dat er een mini-theater in het andere lokaal is met groot applaus erbij en een toverformule?
En er is nog veel meer, we kozen voor nieuwe vrienden en voor nieuw spelmateriaal. De juffen hebben
genoten en de kleuters kijken uit naar de volgende keer.

Zoals elk jaar organiseerde onze school ook dit jaar een grote ballonwedstrijd tijdens de opendeur-
dag van eind augustus. Onlangs werden hievoor de prijzen uitgereikt Dit was de utslag:
KLEUTER:
1. Lennert De Coninck (PK1)- Helmond Nederland 182 km
2. Kyran Covent (K3B) – Veldhoven Nederland 159 km
3. Seppe Raveel (K1A) – Arendonk 132 km
4. Marie De Foor (K2B) – Grobbendonk 105 km
5. Tibo Souwen (K3A) – Sint-Niklaas 59 km
6. Emma Broeren (K1A) – Lokeren 47 km
LAGER:
1. Axel Van Wassenhove( L3A) – Hegelsom 207 km
2. Leetah Van Cauwenberghe (L1A) – Nunen Nederland –
                                                                                     172 km
3. Arjen Mestdagh (L2B) – Knegsel Nederland 152 km
4. Lara Piqueur (L1A) – Mol 133 km
5. Stiefzus van Yana De Kerpel (L6B) - Dessel 133 km
6. Aline De Smytere (L5B) – Vorselaar 109 km
7. Zoë Souwen (L2B) – Vorselaar 109 km
8. Tibo Bonte (L4A) – Grobbendonk 105 km
9. Kato Vanoudendycke (L2B) – Pulle Zandhoven 102 km
10. Stephanie Wille (juf L3B) – Nijlen 99 km
11. Lander De Coninck (L2A) – Deurne 82 km

    Klasoverschrijdend werken voor K3A en K3B

    Fruit in K2A en K2B
In de voorbije twee weken hebben de kleuters van de
klas van Juf Ginette en van de klas van Juf Ellen
gewerkt rond fruit. De kleuters kregen de kans om
hun lievelingsfruit mee te brengen naar de klas. We
hebben veel geleerd en natuurlijk ook veel geproefd.
We ontdekten ook heel wat soorten fruit die we
helemaal niet kenden. Het was een hele ervaring te
kunnen genieten van zoveel lekkers.
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    Maandkalender december 2014
ma 01 december 2014: Zwemmen voor L2A + L2B, L3A en L3B, L4A en L4B
di 02 december 2014: Zwemmen voor L1A + L1B / Sinterklaasspel in samenwerking met
                                     Sint-Theresia voor L2, L3 en L4 (10u25 - 11u30)
vr 05 december 2014: De SINT bezoekt de school

 ma 08 december 2014: Zwemmen voor L5A + L5B, L6A en L6B
 vr 12 december 2014: Bezoek aan het wielermuseum te Roeselare voor L6 (NM)

 ma 15  december 2014: Staking
 di 16 december 2014: Zwemmen voor L1A + L1B / Personeelsvergadering - Geen stille studie
 do 18 december 2014: GEEN VOLLE MAALTIJD
 vr 19 december 2014: GEEN VOLLE MAALTIJD / Kerstliederen zingen op de speelplaats (NM)
                                 Attitude- en puntenrapport

Kerstvakantie van zaterdag 20 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015

    Adventskransen maken
Op donderdag 28 november 2014 werden in de refter van de lagere school
adventskransen gemaakt. Een groot aantal ouders, grootou-
ders, sympathisanten van de school maakten samen met de
leerkrachten en leerlingen adventskransen voor de verschil-
lende klassen. Ook de mensen van de Senior Homes Residen-
tie Leiedam waren aanwezig. Thema van dit jaar is ‘Dromen
dat het anders kan’. Met de daaraan verbonden campagne
wil Welzijnszorg ons bewust maken van het feit dat in onze

welvaartstaat niet iedereen beschermd is tegen armoede.
Op weg naar Kerstmis worden we uitgenodigd om Gods droom in praktijk te brengen:
mens onder de mensen zijn. En dat op een eenvoudige manier, maar oprecht gemeend
en zo dat we er samen deugd aan beleven.

    Middagsport
Vanaf 7 november 2014 is de middagsport op school terug van start gegaan, en dit op donderdag- en

vrijdagmiddag van 12u20 tot 13u00.  De kinderen die dan aanwezig zijn, krijgen de
kans om deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten.  Dit is echter geen verplich-
ting, ook de speelplaats en het sportterrein blijven beschikbaar. Deze activiteiten
worden gepland en begeleid door de turnleerkrachten. Op de grote speelplaats
wordt een rooster met beurtsysteem opgehangen, zodat iedereen kan zien wie op
welke dag  aan de beurt is.  Turnpantoffels of sportschoenen zijn verplicht omwille
van de veiligheid. Bovendien organiseert de ouderraad op dinsdag spelletjes in het
vergaderlokaal die ze zelf gaan begeleiden. Het is de bedoeling om de kinderen aan
te zetten tot meer bewegen en tot spel in groep.

Eetfestijn 2015

Op zondag 15 maart 2015 gaat tussen 11u30 en 14u00 voor de achttiende maal het
eetfestijn door in de Brielpoort te Deinze.
Meer info volgt in de komende maanden.

zo 07 december 2014: Sinterklaasontbijt ingericht door de ouderraad

    Familienieuws

* Geboorten
    - Arne, broertje van Noran Janssens (L2B)
       Van harte gefeliciteerd !

* Overlijden
    - Mevrouw Yvette Dumont, oma van Joke (K2A) en van Tessa (K3A) De Prest
    - De heer Herman Van Steenkiste, overgrootvader van Matteo  Vercruysse (L2A)
      Onze oprechte deelneming.
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Leerkrachtenteam 2007-2008

Vijfdes op leeruitstap naar de frontstreek.

Op donderdag 14 november 2014 trokken de vijfdes van meester Johan en juf Lien op leeruitstap naar
het Heuvelland. Naar aanleiding van het feest van de Wapenstilstand van dinsdag 11 november 2014,
waarbij we het einde van die vreselijke WO I herdenken, bezochten we de streek van Ieper. Dit jaar
was wel een speciaal jaar. Reeds het hele jaar door zijn er herdenkingsplechtigheden naar aanleiding
van het begin van de "De Groote Oorlog" in 1914. We startten onze dag met een bezoek aan de IJzer-
toren te Diksmuide. Daarna was er een geleide wandeling door de oude stadskern van Ieper waar we
ondermeer een kijkje namen aan de alomgekende Menenpoort. Er was heel veel volk en de bloemen-
kransen lagen overal verspreid. In Ieper aten we ook onze picknick op. Tenslotte bezochten we het
Tyne Cot Cemetery te Passendale waar heel wat gesneuvelde soldaten begraven liggen. Het was een
leuke, zonnige dag waarbij we stilstonden bij de gevolgen van de gruwelijke WO I. Nooit meer oorlog !!

Op woensdagnamiddag 12 november 2014 ging het er met 21 kinderen van het 1e,
2e, en 3e leerjaar heel vrolijk aan toe.  We trokken naar Basisschool Mozaïek te
Astene om een danssessie te volgen. Een lieve dansjuf leerde enkele dansjes aan
en het lukte heel aardig. Ook de jongens waren goed vertegenwoordigd. De ge-
kende liedjes van K3, Shakira en One Direction vielen erg in de smaak en dat was
aan de mooie dansbewegingen te merken!

SVS-dans voor L1 - L2 en L3

Appelverkoop 2014

Onze appelverkoop werd dit schooljaar een reuze succes : Er
werden maar liefst  607 pakketten  en dus 1214 kg  van deze lekkere en ge-
zonde snoepjes aangekocht. Dit is een absoluut record !! (Vorig schooljaar
haalden we 968 kg ). We zien deze verkoop elk jaar stijgen en dat zal onze
sportwerking zeker ten goede komen.  We kiezen er dan ook bewust voor om
appelen van een betere kwaliteit aan te bieden.
Het oudercomité had meer dan ooit de handen vol om de appelen te wegen en
netjes te verpakken.
Bedankt aan iedereen omdat u onze schoolsport een warm hart toe draagt.
Bedankt aan allen van het oudercomité die hieraan meegewerkt hebben !!
De kinderen die minstens 5 of 10 pakketten verkochten, werden in de maand
november nog even verrast met een leuk geschenkje. Speciale vermelding toch
voor Jélies en Emile De Bosscher die samen  maar liefst 150 pakketten aan de
man brachten.

Op zondag 07 december 2014 organiseert de Ouderraad van Basisschool Onze-
Lieve-Vrouw Kaaistraat Deinze voor de tweede maal een Sinterklaasontbijt. De
volledige opbrengst gaat naar een extra wagon voor de trein op de kleuter-
speelplaats en pingpongtafels voor de lagere school. Een volwassenontbijt (klaas-
koek, 2 pistolets, gekookt eitje, confituur, smeerkaas, thee, fruitsap, yoghurt, ....)
kost • 10. En kinderontbijt verkrijg je voor • 6.
Download het ontbijtformulier op www.olvdeinze.be/userfiles/brief ontbijt.pdf

Sinterklaasontbijt op zondag 7 december 2014

Fluokoning 2014
Safety First ! Dat is de leuze van Senne Vaneeckhoute uit L4B. Hij mag zich dan ook
terecht de fluokoning van onze school heten. Zien en gezien worden. Een mooie opsteker
voor alle andere leerlingen van de school. Draag een fluohesje. Want .... DISCIPLINE,
DEDICATION, FRIENDSHIP but SAFETY FIRST !


