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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

Het is weer herfst !!
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Voorwoord oktober 2014

Start niet gemist!

We blikken terug op een zonnige, geslaagde start van een nieuw schooljaar. Het jaarthema “Buiten
spelen” viel in goede aarde bij iedereen. De infoavonden met een gezellige babbel
achteraf bij kaarslicht met een drankje, aangeboden door de ouderraad van de
school, waren eveneens een succes.
Onze trein staat weer op de rails en met een goede vaart sporen we straks de
oktobermaand binnen. De leerstof van vorig jaar werd nog eens opgefrist; klaar
om deze nu verder uit te breiden. Even een adempauze nemen tijdens het verlengd
weekend (4-5-6 okt.) en dan er samen weer tegenaan!

Naar de BIB voor L4A en L4B
In de tweede week van het nieuwe schooljaar trokken de leerlingen van L4A en L4B naar de BIB voor een
interessante rondleiding. Eerst toonde de bibliothecaresse hoe de boeken in een bilbliotheek staan opge-
steld. Daarna mochten we op zoek gaan. Aan de hand van een boekenmemory en de
bibliotheekcomputers (in de BIB gebeurt alles nu met de computer) moesten wij op
tocht gaan naar het juiste kinderboek. Eens gevonden kregen we de kans om lekker
gezellig dit boek te lezen. Om te genieten .... .

Feest voor de grootouders

  FEEST VOOR DE
   GROOTOUDERS VAN

  ONZE KLEUTERS
   Dinsdag 21 oktober 2014

Aanvraag studietoelagen
De kosten verbonden aan naar school gaan, kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid
in bepaalde gevallen een schooltoelage. De voorwaarden en bedragen voor een schooltoelage voor het
schooljaar 2014-2015 vindt u hieronder. U moet op 31 december 2014 Belg zijn. Als u geen Belg bent, moet
u of moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.
•uw inkomen. Of u een schooltoelage krijgt of niet, hangt onder meer af van uw gezinssituatie en de
hoogte van uw inkomen. Naast uw loon horen daar ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij.
•de school of studie van uw keuze. U moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Ge-
meenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school. Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog

enkele bijkomende voorwaarden.
•kleuteronderwijs
Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwe-
zig zijn op school afhankelijk van de leeftijd.
•lager onderwijs
Leerlingen mogen niet al te vaak ongewettigd
afwezig zijn. Wie 2 opeenvolgende schooljaren
meer dan 29 halve dagen (per schooljaar)
ongewettigd afwezig was, verliest zijn toelage.
Wie hulp wenst om dit in te vullen, kan zich wenden

tot het CLB Deinze bij Sabine Aernout.  Meer info op www.onderwijs.vlaanderen.be.
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    Maandkalender oktober 2014

 wo 01 oktober 2014: SVS 4 - 4 voetbal (NM)
 vr 03 oktober 2014: Schoolfotograaf (individueel en klassikaal)

 Herfstvakantie van maandag 27 oktober 2014 tot en met zondag 02 november 2014.

Dag van de sportclub

 ma 20 oktober 2014: Zwemmen L2, L3 en L4
 di 21 oktober 2014: Zwemmen voor L1A - L1B/Grootouderfeest voor de kleuterafdeling (NM)
 wo 22 oktober 2014: SVS gymnastiekland (NM)
 do 23 oktober 2014: Personeelsvergadering (Geen stille studie) / Naar de BIB voor K3B (VM)
 vr 24 oktober 2014: Scholenveldloop voor L3, L4, L5 en L6 / Punten- en attituderapport

ma 06 oktober 2014: Facultatieve verlofdag
di 07 oktober 2014: Turnen voor L1A en L1B (ipv zwemmen) / Naar Poekebos voor K2 en K3
wo 08 oktober 2014: Naar de BIB voor K2B (VM)
vr 10 oktober 2014: Naar de BIB voor L5A (VM)

 zo 05 oktober 2014: DAG VAN DE LEERKRACHT

Op woensdag 17 september 2014 werden op onze school alle
sportclubs in de kijker gezet. Die morgen kwamen de leerlin-
gen die tot een sportclub behoren in hun sportuitrusting naar
school. Er waren heel wat sporttakken aanwezig. Voetbal
overheerste maar daarnaast waren er ook basketbal, volley-
bal, tennis, atletiek, dans, ballet, paardrijden, zwemmen,
omnisport, .. . Ja zelfs een mountainbiker had zijn fiets mee-
gebracht. Sportieve school die basisschool OLV.

 ma 13 oktober 2014: Zwemmen L5 en L6 - met de fiets / Volleybalinitiatie voor L5 en L6
   Infoavond voor instappertjes bij juf Ann (Pk)

 di 14  oktober 2014: MST voor L5A / Naar Poekebos voor Pk en K1
 wo 15 oktober 2014: Boerderijklassen voor L3 tot en met vrijdag 17 oktober 2014
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Leerkrachtenteam 2007-2008
STRAPDAG binnen onze kleuterafdeling

Op vrijdag 19 september ging in onze kleuterschool de STRAPdag door. We startten met
een leuk toneeltje gebracht door de kleuterjuffen waarbij aan de kleuters werd getoond
waarom het beter is om met de fiets naar school te komen. Daarna waren er de hele voor-
middag activiteiten. Op de kleuterspeelplaats, op het sportterrein, in de verkeersvrije
Kaaistraat konden de kleuters met allerlei fietsen, steps, go-carts en driewielers zich
uitleven. Fiets je mee met OLV ?

Familienieuws !
* Geboorten

    - Gilles, kleinzoontje van mevrouw Nadine, poetsvrouw

    Van harte gefeliciteerd !

STRAPDAG binnen onze lagere afdeling
Tijdens de STRAPdag van vrijdag 19 september 2014 was er voor de leer-
lingen van de lagere school een uitgebreid activiteitenprogramma. De klem-
toon lag hier op mobiliteit en veiligheid. De directeur opende deze dag
officieel en vanaf 9u00 konden de activiteiten starten. Er waren twee
fietsbehendigheidsparcours, één op de speelplaats en één op het sport-
terrein. In de verkeersvrije Kaaistraat konden de leerlingen vrij fietsen,
steppen of rollerbladen. Op het Poppoplein stond een grote vrachtwagen
die aantoonde wat een dode hoek is. Je kon van in de vrachtwagen kijken

of je alle hoeken kon controleren. Voor de leerlingen van L5 en L6 was er een fietstocht naar het Kasteel
van Ooidonk. We fietsten daar in groepjes van vier tot vijf leerlingen. De dag werd afgesloten met het
grote STRAPlied voor alle leerlingen en kleuters van onze school.

De gewonde duif die op de speelplaats werd gevonden, werd verzorgd door juf
Kathleen en haar klas?
We wensen Max (de duif) een spoedig herstel!

Senne - 4de leerjaar B

Wist je dat ... uit L4B


