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Vzw Katholieke Scholen Regio Deinze

Nooit meer oorlog !!

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row



- 2 -

Voorwoord november 2014
November: een maand van gedenken en herdenken

Niettegenstaande het weer ons niet echt een “Allerheiligengevoel” gaf, bezochten
heel veel mensen de kerkhoven en stonden stil met gemengde gevoelens bij het graf
van een geliefde. Met verdriet en gemis maar ook met fijne herinneringen denken wij
terug aan familieleden, vrienden, buren, kennissen,… die heel wat hebben betekend in
ons leven. We namen de draad weer op en na de herhalingslessen komt de nieuwe
leerstof aan de beurt. Op 18 november is er reeds een eerste oudercontact, waarop

leerkrachten ervaringen uitwisselen met ouders; om te bevestigen wat vlot loopt en goed gaat en even-
tueel bij te sturen indien nodig. De uitnodiging volgt. Straks in één rechte lijn naar de advent toe, want op
27 november komen wij al samen om adventskransen te maken. Ondertussen staan ook heel wat activitei-
ten op de kalender van onze zeer actieve ouderraad zodat het weer boeiend druk wordt.

Grootouderfeest 2014
Op dinsdag 20 oktober 2014 vond in de turn- en feestzaal van het Sint-
Theresia-Instituut het jaarlijkse grootouderfeest plaats. Dit jaar waren
onze kleuters aan de beurt. Met heel veel dans, zang en muziek werden de
lieve opa's en oma's getrakteerd op een wervelend spektakel. Nadien was er
de gelegenheid om gezellig na te keuvelen bij een lekker kopje koffie en een
smakelijk stukje taart. Hartelijk proficiat aan onze kleuters en de kleuter-
leidsters voor dit mooie gebeuren.
Lang leve de grootouders !!

Familienieuws

Gymnastiekland voor L1 en L2

   * Overlijden
      - Eerwaarde heer deken De Saert, jarenlang buur van onze school, voorganger in
        onze vieringen, gastheer voor onze kleuters bij het rapen van de paaseitjes in zijn
        tuin,  snoepjesdeler aan de kleuters bij de evacuatie-oefening.

        Oprechte deelneming!

Dag van de Jeugdbeweging 2014
Op de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ gaan alle jeugdbewegers in uniform
naar school of het werk. Deze dag willen alle jeugdbewegingen immers
gezamenlijk een kenmerk van de jeugdbeweging in de kijker zetten. In
2014 is dat 'op tocht gaan' onder het motto 'jeugdbeweging in trek'!
Op vrijdag 17 oktober werd dit dan ook passend in de kijker gezet.

Het is woensdag 22 oktober 2014. 33 kinderen van L1 en L2 staan te
trappelen om te kunnen vertrekken naar Gymnastiekland. In de
turnzaal van het vroegere Sint-Hendrikscollege zijn de kinderen vlug
op temperatuur. De zaal is omgetoverd in een heuse jungle van lad-
ders, touwen, rekken, trampolines, valmatten,…. om naar hartelust te
kunnen klimmen, klauteren, glijden, springen, vallen, slingeren, krui-
pen, hangen…. We werken in kleine groepjes en we krijgen allemaal
een begeleider. Om elke hindernis te nemen, moet je echt alles uit de
kast halen. Alle motorische vaardigheden van het jonge kind worden
hier op de proef gesteld. Voor de evenwichtsbalk en de ongelijke

leggers is er heel wat moed nodig, maar het lukt steeds beter. Willen jullie Tarzan en Jane ook graag aan
het werk zien? Ga dan naar onze website en bekijk heel wat leuke foto’s: www.olvdeinze.be - activiteiten
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    Maandkalender november 2014

 ma 03 november 2014: Zwemmen L2, L3 en L4
 di 04 november 2014: Zwemmen voor L1A en L1B / Spelletjesbeurs / Studie in L3A
 wo 05 november 2014: Meegeven van de appelpakketten

ma 10 november 2014: Facultatieve verlofdag
di 11 november 2014: Wapenstilstand - Vrijaf
wo 12 november 2014: SVS dans voor L1 en L2  in Mozaïek Astene (NM)
do 13 november 2014: Leeruitstap naar Ieper en Diskmuide voor L5 (08u30 - 16u30) /

   Bezoek BIB voor L6B (VM) / Buitenspeelmarkt (NM)
vr 14 november 2014: Bezoek BIB voor L6A (VM) / Buitenspeelmarkt (NM)

zo 07 december 2014: Sinterklaasontbijt via ouderraad

 ma 17 november 2014: Zwemmen L2, L3 en L4
 di 18 november 2014: Zwemmen voor L1A en L1B / Oudercontact voor KO en LO

Van woensdag 15 oktober tot en met vrijdag 17 oktober 2014 trokken de leerlingen van L3 op
boerderijklas. Het weer was goed gedurende deze drie dagen. Een fijne nazomer. We deden heel wat
activiteiten: te paard rijden, naar de molen met de huifkar, een boswandeling maken, broodjes bakken,
bij de imker gaan en bovendien waren er ook verschillende knutselactiviteiten. 's Avonds was er ook
vrije tijd en die vulden we onder meer in met gezelschapsspelen. Een leuke driedaagse.
Meer foto’ op www.olvdeinze.be - activiteiten + foto’s

Op boerderijklas voor L3

 zo 09 november 2014: Boeken- en spelletjesbeurs ouderraad van 10u00 tot 20u00

 ma 24 november 2014: Zwemmen L5 en L6 / Atletiek indoor Gent voor L3 (NM)
 di 25 november 2014: Personeelsvergadering (GEEN STILLE STUDIE)
 wo 26 november 2014: Museumbezoek voor L2 (VM)
 do 27 november 2014: Adventskransen maken om 16u00
 vr 28 november 2014: Attituderapport / Adventsmis (L3) om 09u00


