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Vzw Katholieke Scholen Regio Deinze

De beste wensen voor 2015 !
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Voorwoord januari 2015

Voorspoed en geluk in 2015
Naar aanleiding van de jaarwisseling wensen mensen elkaar alle goeds toe. Achter enkele korte
zinsneden schuilt het oprecht verlangen om mensen die jou dierbaar zijn alle geluk toe te wensen.
“Een goede gezondheid” wordt als één van de meest na te streven wensen vaak sterk benadrukt. Ook de
redactie van de Kaaikrant wenst alle lezers voorspoed, geluk en een goede gezondheid in 2015. Uiteraard
mag ook het leesgenot en het genietend bekijken van de vele foto’s in de Kaaikrant niet ontbreken.
Wij willen u ook dit jaar verder verwennen met info, mededelingen, verslaggeving en fotoreportages
zodat u op de hoogte blijft van het reilen en zeilen op onze school.
Op naar een fantastisch 2015.
De redactie

    Pietenacademie in Basisschool OLV

Op vrijdag 18 december 2014 organiseerde Basisschool OLV een zangstonde
met kerstliederen. Het weer zorgde er voor dat dit niet op de speelplaats kon
doorgaan. We verhuisden naar de dekanale kerk. Heel wat ouders en sympathi-
santen van de school waren aanwezig. De kerstsfeer zat er echt wel in en de
leerlingen zetten hun beste beentje voor om iedereen een fijn ‘kerstgevoel’ te
bezorgen.
Zo werd de kerstvakantie aangenaam en veelbelovend ingezet.

Sinterklaas zat vorig jaar met de handen in het haar.
In Deinze worden alsmaar meer huizen en grote appartementen gebouwd, en de daken worden steeds
hoger en gevaarlijker. De dakpieten kunnen het vele werk bijna niet meer aan en de andere pieten
zoals snoeppieten, inpakpieten, poetspieten, strooipieten, enz... durven de daken in weer en wind niet
op. Daarom volgen de kinderen aan onze academie al op zeer jonge leeftijd de snelcursus "Dakpiet"
met specialisatie 'schoorsteenpietkunde'. Vol ijver spreken zij al hun mogelijkheden aan om zich de
kwaliteiten van een goede dakpiet eigen te maken: durf, kracht, behendigheid, lenigheid, evenwicht
en voorzichtigheid om muisstil en zonder hoogtevrees de Deinse daken, schoorstenen, dakgoten en
nissen te trotseren. Mochten enkele dakpieten van de Sint ziek worden op dezelfde dag, dan mag hij
die van ons gerust even komen lenen! Hierbij een aantal leuke foto’s

    Kerstzang in de OLV-kerk
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    Maandkalender januari 2015

ma 05 januari 2015: Zwemmen voor L5A + L5B, L6A en L6B

 ma 12 januari 2015: Zwemmen voor L2, L3 en L4
                                Bezoek aan Technopolis te Mechelen voor L6 / Bezoek aan de BIB voor

 K2A (VM) / Info-avond voor instappertjes Pk bij juf Ann
 di 13 januari 2015:  Zwemmen voor L1A + L1B
 do 15 januari 2015: Bezoek aan ziekenhuis Deinze voor K3A (NM)

ma 19 januari 2015: Zwemmen voor L6A en L6B
Bezoek aan Beroepen- en Vredeshuis te Gent voor L5

di 20 januari 2015: Infomoment rond kinderarbeid en kinderrechten in Pakistan /
                             Ouderraad om 20u00
wo 21 januari 2015: SVS Badmintoninitiatie L3 en L4 in Leiepoort Campus Sint-Hendrik (NM)
do 22 januari 2015: CLB in L6B

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.

    Familienieuws

* Overlijden
    - De heer Patriek Lavaert, opa van Jonas Lavaert (L2B) en Lisa Lavaert (K2B)
       Onze oprechte deelneming.

 ma 26 januari 2015: Zwemmen voor L2, L3 en L4
 di 27 januari 2015:  Zwemmen voor L1A + L1B
 wo 28 januari 2015: Project ‘tanden poetsen’ met STI voor K2 (9u20 - 11u15)
 do 29 januari 2015: Attitude-, punten- en semesterrapport
 vr 30 januari 2015: Pedagogische studiedag - Vrije dag voor alle kleuters en leerlingen OLV

    Naar het Museum van Deinze en Leiestreek voor L2.
Op dinsdag 25 november 2014 mochten de leerlingen van
het tweede leerjaar het museum van Deinze en Leiestreek
in Deinze bezoeken. De kinderen vroegen zich nieuwsgierig
af wat ze te zien zouden krijgen. Ze konden immers niet
alleen de tentoonstellingen bekijken, ze mochten ook eens
gluren hoe alles reilt en zeilt achter de schermen van het
museum. Zo ontdekten ze de schatkamer van het museum
waar honderden schilderijen en andere kunstwerken ver-
borgen zitten. Ook konden ze met hun eigen ogen waarne-
men dat Deinze vroeger fabrieken bezat van kinderwagens
en textiel.
Op het einde mochten ze zich inleven in de kunsten van
Raveel. Ze tekenden  zelf een kunstwerk op de manier van
Roger Raveel. Het werd een boeiende namiddag voor ieder-

een. Vele facetten van het museum hebben we ontdekt, zodat het museum voor ons geen geheimen meer
kent. Meester Bart en Juf Martine.

U syt wellekome

We namen met een 21-tal leerlingen en drie leerkrachten deel aan het kerst-
zingen 'U syt wellekome', een organisatie van het Davidsfonds. In vele kerken in
Vlaanderen werden op tweede kerst (26 december) kerstliederen gezongen op
hetzelfde moment.
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Sinterklaas op school 2014 -gezelschapsspelletjes

Aankomst Sinterklaas 2014

Traditioneel bij de komst van de Sint spelen de leerlingen van L3 tot en met L6 in
gemengde groepen gezelschapspelletjes. Over de school heen hadden de leerkrach-
ten zich verspreid en konden de leerlingen iedere 25 minuten een ander spelletje
gaan spelen. Er waren kaartspellen, behendigheidspellen, denkspellen, bordspellen.
Voor elk wat wils dus en zo kreeg ieder ook minstens één maal zijn favoriete spel te
spelen.

Sinterklaas op school 2014 -Sinterklaasfeest
Voor de kleuters en de leerlingen van L1 en L2 is er op de dag van de
komst van de Sint en zijn Pieten traditioneel een mooi opgezet
Sinterklaasfeest. De Pieten willen ook graag heel veel sfeer en ple-
zier tijdens dit feest en daarom zorgen zij steeds voor een goede
ambiance. Ze brengen muziek en dans en zorgen zo dat de zaal direct
op zijn kop staat. De verschillende klassen voeren dan een act op.
Tussendoor komen de kinderen ook even langs bij de lieve Sint om een
fijn geschenkje te ontvangen. Ook dit jaar weer een feest van de
bovenste plank.


