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Vzw Katholieke Scholen Regio Deinze

Is februari guur en koud, dan komt er een zomer

waarvan je houdt !
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Voorwoord februari 2015
Februari: Op zoek naar krokussen

De nieuwjaarsmaand is achter de rug; maar niets belet dat wij gedurende het ganse
jaar elkaar alle goeds toe wensen natuurlijk! Het schooljaar zit er al voor de helft
op; het semesterrapport is daar duidelijk een bewijs van. Ouders die dit wensen
kunnen gerust nog eens polsen naar de vorderingen, de leer- en leefhouding van hun kind tijdens een
vrijblijvend oudercontact deze maand.
Niet alleen met Lichtmis (2 februari), maar ook een kleine 14 dagen later, komt de lekkere geur van
pannenkoeken u op school tegemoet. Op 13 februari vieren wij “Vastenavond” met de ganse school en
kijken wij uit naar…de eerste krokussen.

    Badmintoninitiatie

We gingen op zoek naar stippen en strepen in de klas. Al snel vonden we niet alleen stippen in de klas maar
ook in de natuur bij de dieren en planten. Ook op onze kledij vonden we stippen en strepen. Een modeshow
mocht dus zeker niet ontbreken.

Voor de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar stond er op woensdagnamiddag 21 januari 2015 een
badmintoninitiatie op het programma, georganiseerd door SVS.
Twee goede ( en soms grappige ! ) meesters wisten ons te boeien met speelse opdrachtjes.
Na een korte maar intensieve opwarming  konden we naar hartenlust oefenen: eerst alleen, daarna
ook per 2. We kregen rackets op maat en shuttles. Op 8 badmintonvelden met aangepaste netjes
hadden we ruime oefenkansen. Op het einde speelden we een wedstrijdje 1 tegen 1.  Het was een
leerrijke en sportieve ervaring !

    Stippestreep in K2B

    Oudercontact
Basisschool OLV organiseert een oudercontact op 10 februari voor de lagere afdeling;
op 24 februari voor de kleuterafdeling. Vrijblijvend: op vraag van de ouders en/of op
vraag van de klastitularis.
Meer info via de leerkrachten.
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    Maandkalender februari 2015

ma 02 februari 2015: Zwemmen voor L5A + L5B, L6A en L6B
do 05 februari 2015: Personeelsvergadering - GEEN STILLE STUDIE
 vr 06 februari 2015: Vertelactiviteit door leerlingen STI in K2A (08u45)

   Spelvoormiddag door leerlingen STI in K2B en K3A (08u45)

 ma 09 februari 2015: Zwemmen voor L2, L3 en L4
 di 10 februari 2015:  Zwemmen voor L1A + L1B / Spelcarroussel SVS voor L2 en L3 (VM) /

   Oudercontact LO op aanvraag
 wo 11 februari 2015: Carnaval in de kleuterklassen
 do 12 februari 2015: Deken Rudy komt op bezoek
 vr 13 februari 2015: Carnaval in de lagere school / Pierke Pierlala komt voor K3 en LO/
                                 Pannenkoekennamiddag

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 weken.

    Familienieuws

* Overlijden
    - Mevrouw Klara Egyed, overgrootmoeder van Amélie Coppens (L6B).
    - Mevrouw Marcella Versele, grootmoeder van Thor Dick (L2B)
      Onze oprechte deelneming.

ma 23 februari 2015: Zwemmen voor L2, L3 en L4
di 24 februari 2015:  Zwemmen voor L1A + L1B / Boomplantactie Astene voor L5 en L6 (VM) /
                                 Oudercontact KO op aanvraag
wo 25 februari 2015: SVS Tussen vier vuren - L3 en L4 in Leiepoort Campus Sint-Hendrik (NM)
do 26 februari 2015: Verkeersles door de politie in K3 (VM) / Toneel Crea voor L2 (NM) /

        Ouderraad(20u00)
vr 27 februari 2015: Doe-dag voor L6 / Attituderapport

Inzamelacties

Onze school neemt deel aan twee grote inzamelacties:
1) GSM-inzamelactie
Met mobiele telefoons die niet meer werken of verouderd zijn, kan U bij ons terecht.
Hoe meer toestellen we inzamelen, hoe groter de beloning. Voor de geleverde inzet
worden we beloond met een aantal punten die we kunnen inruilen voor laptops of
desktops. In de week van 10 mei 2015 worden de toestellen geteld en opgehaald. Nog
wat tijd dus, maar lever je oud toestel alvast maar in bij de leerkrachten.
2) Batterij-inzamelactie
Vanaf nu tot en met 15 maart 2015 lanceert BEBAT een grote nieuwe actie. De school die
het grootste gewicht gebruikt batterijen (omgerekend per leerling) inzamelt, wint een
gratis live concert op school georganiseerd door JIM TV. Voor deze actie tellen de
speciale batterijen voor industrieel gebruik NIET mee.
Bovendien dragen beide acties een steentje bij tot een beter milieu en verhogen we zo
bij onze leerlingen het bewustzijn rond recyclage.

* Geboorten
     - Thibaut, broertje van Camille Dejonghe (PK1)
       Van harte gefeliciteerd !

 Krokusvakantie van ma 16 februari 2015 tot en met zondag 22 februari 2015
 wo 18 februari 2015: Aswoensdag
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Leerkrachtenteam 2007-2008

Op studiereis naar Gent voor L5

Naar het ziekenhuis voor K3A
Op  donderdag 15 januari mochten we op bezoek in het Sint-Vincentius ziekenhuis in Deinze.  We konden
alles van dichtbij bekijken.
We kwamen op consultatie bij de kinderarts en ook op spoed werden we onmiddellijk geholpen.  Onze
helpers waren heel erg gemotiveerd.
De materniteit was heel verrassend.  Er werden twee baby's geboren en iedereen was dol enthousiast.
De mama's gingen zelfs een beetje blozen.
De röntgenafdeling was nogal technisch; we zweefden op een kantelbed. Het was indrukwekkend !
We kwamen van de ene afdeling in de andere en verlieten het ziekenhuis heel wat ervaringen rijker.
Dankjewel aan iedereen die dit mogelijk maakte. Meer foto’s op www.olvdeinze.be.

Klasoverschrijdend werken in L6

Op maandag 19 januari 2015 trokken we met het vijfde leerjaar
richting Gent. Zoals de voorbije jaren maakten we gebruik van
het openbaar vervoer. We stonden stipt op tijd klaar aan de
bushalte. Met de bus reizen kunnen we ondertussen al. Eenmaal
aangekomen in Gent stonden de begeleiders van het Beroepenhuis
ons op te wachten. Na een inleidend filmpje over de verschillende
soorten beroepen en sectoren werd het tijd om zelf de handen
uit de mouwen te steken! Het metselen van een muurtje, ontwer-
pen van een badge, het rijden met een transpallet, een zoektocht
doorheen de tentoonstelling, alles was even plezant en leerrijk om
te doen. ‘s Middags verorberden we onze picknick en nadien was
het tijd om de stad in te trekken. We hadden afspraak met twee
gidsen die ons zouden begeleiden bij de kinderrrechtenwandeling.

Dit is een organisatie van het Vredeshuis. De gidsen loodsten ons doorheen de binnenstad, langs het
Gravensteen, het standbeeld van Keizer Karel, het graffittistraatje, het stadhuis en wisten bij alles over
de kinderrechten te vertellen. Die kinderrechten zijn wel heel belangrijk, want weet je dat niet elk kind
het even goed heeft als wij? Zo zijn er vele kinderen die niet naar school kunnen of ze hebben geen tijd
voor ontspanning. Na zo'n dagje beseffen we dat we best tevreden mogen zijn met zoveel kansen die we
krijgen. Dit is zeker niet voor iedereen het geval! Dank hiervoor. Meer foto’s op www.olvdeinze.be.

Op regelmatige basis organiseren juf Mia en juf Vicky van L6A en L6B
activititeiten samen. Niet alleen samen op uitstap maar ook in de klas. Zo was
er de spelletjesnamiddag en het groepswerk. Een leuke uitdaging om ook met
de andere zesdeklassers samen te werken.

Naar de apotheker voor K3B
Rikki lag maar heel stilletjes in zijn bedje. Hij moest wat hoesten en had het heel warm. Hoog tijd dat de
dokters van K3B Rikki onderzochten. En ja hoor, hij had koorts en een rode keel. Ze schreven vlug wat
medicijnen voor. Deze gingen we met de hele klas halen naar de apotheek. De kleuters hadden het voor-
schrift mee. Tot onze grote verbazing mochten we bij de apotheker zelf meehelpen om Rikki's medicijn te
bereiden. Het was niet zo gemakkelijk om al die pilletjes te vullen. Daarna moesten we de doosjes vouwen
en konden we terug naar de klas. Rikki zal nu wel vlug beter worden.


