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Voorwoord juni 2022 
 

Het schooljaar loopt ten einde. Een schooljaar waarin we er samen hebben voor 

gezorgd dat er veel geleerd werd, op allerlei manieren. We hebben onze kennis 

en ons kunnen vergroot. En dat heeft wel wat energie gekost, maar we zijn 

daardoor ook gegroeid, letterlijk en figuurlijk. We mogen er met z’n allen best 

trots op zijn. Onze zesdeklassers zetten ook de stap naar het secundair 

onderwijs, een grote verandering maar we geloven in hen.  

 

En nu twee maanden om een beetje te rusten, om nieuwe dingen te ontdekken, om 

op bezoek te gaan, om laat op te blijven, …   

Sommigen onder ons zullen al veel gepland hebben, anderen zullen dan weer wel 

zien wat er op hun weg komt. Hoe dan ook, vakantie is een tijd dat we eens niet 

“moeten”, we mogen zelf de invulling kiezen en dat voelt goed. Een tijd om onze 

batterijen weer vol te laden en verrassend uit te kijken naar wat deze twee 

maanden ons zullen brengen. 

 

“De beste vakantie is die 

 waarbij je kan thuiskomen 

 bij jezelf 

zonder ver weg te moeten.”  

(K. Gelaude) 
 

Aan iedereen een fijne en deugddoende vakantie gewenst! 

 

 
 

 

 

FAMILIENIEUWS 

 
Geboorten  

 
Marie, zusje van Ilona Nuyttens (PK). 

 

Elisa, zusje van Vikas (K1) en Milo (L3) Naessens. 

 

Van harte gefeliciteerd ! 
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PERMANENTIE vakantie 2022 
 

     De school is ook tijdens de zomervakantie open  

     voor inlichtingen en inschrijvingen. 

 

     1 juli tot en met 7 juli 

16 augustus tot en met 31 augustus 

 

Telkens van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 

17:00. 
 

 

           

Terugkomdag schooljaar 2022 - 2023 
 

Basisschool LEIEPAREL nodigt iedereen uit naar de  

 opendeurdag / terugkomdag 2022 - 2023 
 

Wanneer ?   Dinsdag 30 augustus 2020 van 16u30 tot 19u30 

 

Waar ?   Kaaistraat 9 – 11, 9800 Deinze 

 

U ontvangt de uitnodiging eind augustus in uw brievenbus. 
 

 

 

Dag van de schoonmaak  
 

Op 20 juni was het de dag van de schoonmaak. Op onze school zorgen mevrouw 

Sandra en mevrouw Nicole ervoor dat de klassen, de gangen, de toiletten en alle 

lokalen steeds netjes gepoetst worden. We hebben ze dan ook op die dag in de 

bloemetjes gezet.  

Hartelijk bedankt, Sandra en Nicole! 
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Laureaat Sport beweegt je school 
 

Leieparel is ook dit jaar opnieuw   

 

laureaat van 'Sport beweegt je school 2.1' voor het schooljaar 2021-2022. 

 

We verdienden GOUD voor alle initiatieven die onze school dit schooljaar 

ondernam om een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten voor alle 

leerlingen mogelijk te maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreis Boudewijnpark (L1-L2-L3) 
 

Het eerste, tweede en derde leerjaar ging op schoolreis naar het Boudewijnpark. 

Het werd een fantastische dag !!! 
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Les op de fiets (L1-L2) 
                                                                           evenwicht         
                                        reactiesnelheid 
                                          ruimtelijke oriëntatie 
                                     uithoudingsvermogen 
                                               risico’s inschatten                
                                                  veiligheid 
                                                          coördinatie  
                                       stuur- en remvermogen 
                                   inschatten richting, tempo,  
                                              afstand 
                                                 grenzen verleggen 
                                         zelfredzaamheid 
                                                  zelfvertrouwen 

-                 Plezier !! 
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Zwemmen met kleren (L6) 
 

Zwemmen is gezond en ontspannend. Het verbetert je conditie, vermindert de 

impact op je gewrichten, het versterkt je spieren en botten en de capaciteit van 

de longen, het is goed voor hart en bloedvaten en bezorgt je lichaam en geest 

een boost.  

Maar KUNNEN ZWEMMEN is veel meer dan dit. Het is levensreddend ! Het is 

een vaardigheid die we niet van nature meekrijgen maar die aangeleerd en 

veelvuldig ingeoefend moet worden.  

Het vergt dan ook een inspanning van leerkrachten én ouders om de kinderen 

zwemveilig te maken en om hen van kleins af en met een strenge  regelmaat het 

bewegen in water en het zwemmen eigen te maken.  

Het 6e leerjaar was er klaar voor om nog een stap verder te gaan: We gingen 

zwemmen met kleren om aan den lijve te ondervinden hoe groot het verschil is 

wanneer je “aangekleed” in het water terecht komt. Zich vlot voortbewegen in 

het water was plots niet meer zo evident! Door het gewicht van met water 

doordrongen broek, kousen en trui vraagt het een veel grotere inspanning om 

zich drijvende te houden en al zwemmend vooruit te komen.  

Een unieke ervaring die ons lang zal bijblijven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

The masked singer (Open-klas) 
 

Enkele open-klassers organiseerden “The masked singer Leieparel”.  

Live gezongen door en voor onze Leieparels. 

Organiseren, presenteren, zingen, entertainen … het was TOP.  

Proficiat allemaal !!! 
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Nieuws uit de ouderraad 

 
Vaderdagboxen 

Er werden maar liefst 156 pakketten verkocht. Iets minder dan vorig jaar maar toch 
houden we er nog een mooie winst aan over. Die winst wordt integraal aangewend 
om de school en zijn leerlingen te ondersteunen.  

Hartelijk bedankt voor de steun! 

 

Fietstocht 

Volgens mij hebben de leerkrachten van 
basisschool Leieparel eieren naar de Arme 
Klaren gebracht. Met succes want het was 
prachtig fietsweer.  

 

 

 

 

Na een mooi ritje over rustige  
weggetjes stond de ouderraad  
klaar met een hapje en een drankje.  
Na 2 jaar zonder gezellig samenzijn  
smaakten de worsten, hamburgers  
en een drankje nog zo goed.  

 

 

 

 

 

 

 

Elk einde is een nieuw begin 

Op het einde van elk schooljaar moet er afscheid genomen worden. Afscheid van 
de zesdejaars die hun vleugels uitslaan en andere horizonten gaan verkennen. We 
wensen hen heel veel succes in hun verdere schoolcarrière en hun verdere leven.  

Samen met hen verdwijnen er enkele helpende handen en leden van de ouderraad. 
Ik ben één van die mensen. Bij deze wens ik de ouderraad en basisschool Leieparel 
te bedanken voor de mooie tijd.  
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Nieuws uit de ouderraad 

  

Om de continuïteit in de werking van de ouderraad te kunnen 
verzekeren zijn we op zoek naar nieuw bloed. Mensen die hun 
schouders willen zetten onder de werking van de ouderraad. 
Mensen die met frisse ideeën komen, mensen die bestaande 
activiteiten willen verder zetten en verder willen uitbouwen.  
Bent u zo iemand? Geef zeker een seintje via 
info@ouderraad.leieparel.be  
 
 

Wist-je-datjes 

Misschien vindt u hieronder enkele redenen om toe te treden tot de ouderraad. 

Wist u dat … 

… Anne al uitkijkt naar de Spellenbeurs in 2022? Voor de voorbije editie is er veel 
geflyerd geweest maar jammer genoeg hebben we ze op het laatste moment 
moeten cancellen. 
 
… Anne een nieuw gezicht is binnen de ouderraad maar ze heeft al goed haar draai 
gevonden. Bij het vullen van de ontbijtpakketten merkte ze dat het vullen van de 
dozen liep als een geoliede machine. De gedrevenheid binnen de groep gaf haar 
een aangenaam gevoel. 
 
… Op IT-vlak niet iedereen even vlot overweg kan met Exel. Geen nood, er is altijd 
wel ergens een helpende hand in de buurt om te assisteren.  

… Geert veel weetjes heeft over bier?  
 
… hij deze heeft neergepend in de boekjes die u kon vinden in de biermanden?  

… Annick, onze ondervoorzitster, één van de mensen is die dit jaar afscheid neemt? 
Ze zal enorm gemist worden. Wat er ook te doen was, Annick stond op de eerste 
rij. Annick, je bent een topper! Bedankt voor alles, we gaan je missen.  
 
… Annick ervan houdt om eens gedropt te worden. Als teambuildingsactiviteit 
kregen de helpende handen en de ouderraad een dropping voorgeschoteld. 
 
… de ouderraad steeds te vinden is voor een feestje? Op de meeste activiteiten 
vindt u ons terug achter de toog. Een leuke plaats om contacten te leggen met 
andere ouders.  
 
De ouderraad komt samen 

Op maandag 8 augustus wordt het huidige werkjaar afgesloten en wordt er reeds 
gestart met de voorbereiding van het schooljaar 2022-2023 Heeft u interesse om 
deel uit te maken van deze toffe bende? Noteer deze datum alvast in uw agenda en 
geef een seintje via info@ouderraad.leieparel.be. Uw aanwezigheid wordt meer 
dan gewaardeerd! 
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