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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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Speel je mee met OLV !!
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Welkom - 1 september 2014 - Welkom

Geachte ouders, beste lezers,
Ook de redactie van onze "Kaaikrant" duimt voor een tof en fijn schooljaar
2014 - 2015! We hopen u terug te kunnen informeren en heel wat leesgenot
te bezorgen tijdens de komende tien maanden. Uiteraard zullen de foto's
niet ontbreken, die u een sfeerbeeld geven van de vele activiteiten die onze
kinderen beleven. U vindt naast de maandplanning ook de aankondiging van
het nieuwe jaarthema: ‘Speel je mee met OLV!’ In de loop van de komende
weken en maanden besteedt onze school heel veel aandacht aan ‘buiten spelen’. Tal van de komende
activitieiten zullen hierdoor een extra speelse invulling  krijgen. Redenen genoeg dus om regelmatig
de "Kaaikrant" door te nemen of onze website te bekijken.  Veel leesplezier!
Meer info ? www.olvdeinze.be
De redactie

Opendeurdag 2014

1.  Hervatting van de lessen: maandag 1 september 2014

2. Vrije dagen van het eerste trimester:
- Facultatieve verlofdag: maandag 6 oktober 2014
- Herfstvakantie: van maandag 27 oktober 2014 tot en met zondag 2 november 2014
- Facultatieve verlofdag: maandag 10 november 2014
- Wapenstilstand: dinsdag 11 november 2014

3. Kerstvakantie:
- Van maandag 22 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015

4. Vrije dagen van het tweede trimester:
- Pedagogische studiedag: vrijdag 30 januari 2015
- Krokusvakantie: van maandag 16 februari 2015 tot en met zondag 22 februari 2015
- Pedagogische studiedag: woensdag 11 maart 2015

5. Paasvakantie:
- Van maandag 06 april 2015 tot en met zondag 19 april 2015

6. Vrije dagen van het derde trimester:
- Dag van de arbeid: vrijdag 01 mei 2015
- O.L.-Heer Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015
- Brugdag: vrijdag 15 mei 2015
- Pinkstermaandag: maandag 25 mei 2015

7. Beëindiging van de lessen: dinsdag 30 juni 2015 (= laatste schooldag)

Op vrijdag 29 augustus 2014 vond de traditionele opendeurdag plaats in de Basisschool Onze-Lieve-Vrouw
Kaaistraat Deinze. Tussen 16u30 en 19u30 konden de kleuters en leerlingen kennis maken met hun nieuwe
meester of juf. Er waren ook springkastelen, een grimestand en een ballonwedstrijd. De ouderraad
zorgde voor een natje en lekkere barbecueworsten. Mede door het erg zonnige weer ( beter dan de dagen
voordien) was er een grote opkomst. Iedereen genoot nog van de laatste vakantiedag. Ook enkele senio-
ren van Senior Homes - waarmee de school het komende schooljaar intergeneratief samenwerkt - waren
aanwezig en keken naar al het kinderplezier. Nog even van een vrij weekend genieten en we zijn er klaar
voor !!! Op naar een TOP schooljaar 2014 - 2015!!!

Vakantiedagen schooljaar 2014 - 2015
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    Maandkalender september 2014

 ma 01 september 2014: Eerst schooldag / L5 + L6 Brielmeersen (NM)
 wo 03 september 2014: Zangrepetitie eucharistie (VM)
 vr 05 september 2014: Eucharistieviering begin schooljaar (09u00)
                                    K3 + L1 + L2 + L3 + L4 Brielmeersen (NM)

 ma 15 september 2014: Zwemmen L5 en L6 - met de fiets / In deze week: AVI-toetsen
 di 16 september 2014: MST voor L1 / Infoavond kleuterschool
 wo 17 september 2014: Dag van de sportclub (sportkledij aantrekken)
 vr 19 september 2014: STRAPDAG

 ma 29 september 2014: Zwemmen L5 en L6 - met de fiets
 di 30 september 2014: Attituderapport

Leerkrachtenteam 2014 - 2015

Zittend: eerste rij van links naar rechts:
Ellen Claus (K2B), Kirsty Van Keirsbulck (L1B), Hilde De Roo (L1A), Caroline Lasoen (K3A), Ginette
Van der Plaetsen (K2A), Vicky Genbrugge (L6B), Kathleen Vandevyvere (L4A), Stefanie Devos (L4B),
Lien Van Lancker (L5B)
Staande: eerste rij van links naar rechts:
Dhr Franky De Graeve (Dir),Joke Delbeke (Zoco-Zorg),Meena Sap (K1B), Catherine Raecke (K1A),
Sabine Huys (Kinderverzorgster), Eline Arnou (Zorg), Cindy Stroobandt (K3B), Chris Vandewalle
(LO), Ilse Eggermont (Kleuterturnen), Martine De Donder (L2A), Annie Boerjan (beleids-
ondersteuning), Christine De Vliegher (Sec), Ingrid Verwilst (Sec.)
Staande: laatste rij van links naar rechts:
Nick Degroote (LO), Bart Lefebvre (L2B), Bart Dewilde (L3A), Ives Faelens (ICT), Stephanie Wille
(L3B), Ann Vanluchene (PK), Joke Philips (Zorg)  Mia Van Loocke (6LA)

Lore Van Eenooghe (L5B) (bevallingsverlof), Johan De Ketelaere (L5A)

 ma 22 september 2014: Zwemmen L2, L3 en L4
 di 23 september 2014: Zwemmen voor L1A en L1B

     Personeelsvergadering (Geen stille studie)

Ontbreekt op de foto:

ma 08 september 2014: Zwemmen L2, L3 en L4
di 09 september 2014: Zwemmen voor L1A en L1B / Infoavond lagere school
wo 10 september 2014: Naar de BIB voor L4B (VM)
do 11 september 2014: Naar de BIB voor L4A (VM)
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Leerkrachten-
team 2007-

2008

Het is vandaag de eerste schooldag ... - 1 september 2014
Maandag 1 september 2014 startte onder een stralend zonnetje de
eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 2014 - 2015. Iedereen
zag er goed uit. Het goede weer - in tegenstelling met de voorbije
weken - plaatste bij heel wat kleuters en leerlingen een lachje op het
gezicht. Met een goed gemoed stapten we dus het schooljaar in. Het
jaarthema 'Speel je mee met OLV!' zorgde ervoor dat we direct in de
sfeer waren. Bij de kleuters stonden de juffen met allerlei spelen
klaar. In de lagere school hinkelden we de school binnen en kregen we
een speelvignet voor 1 uur speelplezier als intrede.
Bij zijn welkomstwoord dankte directeur De Graeve alle ouders voor
het vertrouwen in de school. Tevens verwelkomde hij vooral de nieuwe
leerlingen en de leerlingen van L1 die wisselden van speelplaats. Hij kondigde ook een fijn schooljaar aan
waar extra aandacht zal besteed worden aan 'buiten spelen'. Iedereen zag het direct goed zitten en
welgezind trokken we de klassen in. Op naar een tof schooljaar. Samen gaan we er voor!

Brief van ouders !
“... Aan de heer directeur
Na het beëindigen van de 3de kleuterklas en het overstappen van ons kind naar het 1ste
leerjaar willen wij graag  via deze brief onze dankbaarheid uitdrukken.
Wij hebben gedurende 4 jaar kunnen vaststellen hoe gedreven de kleuterjuffen en alle
andere medewerkers van uw school elke dag opnieuw schitterend werk leveren. Ze
dragen stuk voor stuk bij aan de evolutie van heel kleine kinderen die ze op professionele en menselijke
wijze begeleiden op hun weg naar het basisonderwijs. Structuur bieden, de ontwikkeling stimuleren, de
zindelijkheid trainen, verantwoordelijkheid geven, de motoriek bevorderen, de sociale ontwikkeling sti-
muleren, de aandacht blijven vangen, de maatschappij in de klas brengen, christelijke waarden en normen
bijbrengen, de veiligheid  bewaken, het welbevinden nastreven van elk kind, de extra zorgondersteuning,
de goed georganiseerde schoolactiviteiten, de lekkere middagmalen, de toezichten in de refter en op de
speelplaats, de nette klaslokalen, de propere speelplaats, de positieve teamgeest, de duidelijke visie en
beleid, het draagt allemaal bij tot een aangename leer- en leefomgeving.
Dit is van onschatbare waarde en wordt tegenwoordig al te vaak als vanzelfsprekend gevonden. Wij zijn
alvast overtuigd en ongetwijfeld velen samen met ons...”
En dat dit als school fijn is om te lezen, staat als een paal boven water.

Familienieuws !
* Geboorten

    - Tiele, dochtertje van juf Lore (5B)
    - Dries, broertje van Yana De Kerpel (6B)

    Van harte gefeliciteerd !

   * Overlijden

      - Alma Claeys, grootmoeder van juf Ilse (kleuterturnen)

         Onze oprechte deelneming

Welkom terug juf Annie !

Sinds 1 september 2014 is juf Annie Boerjan terug op onze school. Zij neemt haar taak van
beleidsonderteuner opnieuw op. Juf Annie voerde de voorbij twee jaar het mandaat van
directie uit in basisschool Mozaïek te Astene.

We verwelkomen haar graag terug op onze school.


