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EDITORIAAL
Een uitstap naar de kinderboerderij, buiten patronen
oefenen, naar het toneel, Axendieren op het voetbalveld,
proefjes rond zinken en drijven, smelten en stollen,
verdampen en condenseren en tenslotte een echte
burgemeester op bezoek. ’s Middags boterhammen in het
amfitheater onder een heerlijk oktoberzonnetje … zàààlig!
Veel leesplezier!

Grote appel- en appelsapverkoop op school

Dank je wel!!!!!

Leefschoolnieuws van de directie
Appelverkoop:
Dit was een grandioos succes ! Hartelijk dank om zo
massaal te reageren. De € 579 zal gebruikt worden voor de
aankoop van de glijbaan van de kleuters en de afwerking
van de Finse piste. Noteer alvast in je agenda : zaterdag
20/10 herfstwerkdag vanaf 9.00u.
Busvervoer:
Donderdag 18/10 moet Djuro gans de dag naar een
nascholing in Dendermonde. Daardoor zal er die dag geen
busvervoer mogelijk zijn. Bij problemen graag Martine
uiterlijk tegen maandagmiddag 15/10 informeren. Dank
voor jullie begrip.
Extra toneelvoorstelling:
Dankzij de goede samenwerking met GC De Kluize konden
onze derde kleuterklassers deze week gratis naar een tryout “Menskes” van 4Hoog.
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AGENDA











12/12: herfstwerkdag
oudervereniging
20/10:
(9 – 16 uur)
12/01: facultatieve
Nieuwjaarsreceptie
12/11:
dag
30/01: spaghettifestijn
oudervereniging
24/11:
24/02:pedagogische
kinderactiviteitstudiedag
28/11:
27/02:–leefgroepvergadering:
10/12
14/12: cultuurklas N3 en 4
Lg 2: 18 – 19 uur
14/12: Warmathon
Lg 1: 19 – 20 uur
20/12: oudercontact
Lg 5: 20 – 21 uur
11/01: nieuwjaarsreceptie
01/03: leefgroepvergadering
02/02:
kinderactiviteit
Lg 4: 18 – 19 uur
19/03: leefgroepvergadering
Lg 3:
– 20
leefgroep
5,19
4 en
3 uur
05/03: leefgroepvergadering
oudervereniging
 21/03:
 leefgroep
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
2 en 1
17/05: start
oudervereniging
 11/03:
inschrijfperiode
 broer/zus
27/05: Lentefeest/Communie
02/06:ouderactiviteit
Leefschoolfeest
 23/03:
12/06:–oudervereniging
 27/03
29/03: boerderijklas N2
 01/04: start inschrijfperiode
Praatcafé:
iedereen
21/12 vanaf
15.30
uur N3 en N4
 01/04
– 03/04:
bosklas
09/02 vanaf
15 uur
 19/05:
Lentefeest/Eerste
 Communie
30/03 vanaf 15 uur
26/06 vanaf
15.30 uur
 25/05:
Leefschoolfeest
 11/06: facultatieve dag
Leerlingenraad:
12/06: pedagogische studiedag
19/12, oudercontact
23/01, 20/02, 27/03, 15/05
 25/06:
en 05/06
van 8.45u tot
 26/06:
proclamatie
N6 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine
Forum:
 26/10 door Schildpadjes, 16/11 door
Zeepaardjes, 30/11 door
Stokstaartjes, 14/12 door Feniksen,
25/01 door Wolkenvangers, 08/02
door Zeepaardjes vanaf 14.30 uur
 Zie website
Praatcafé:
 26/10, 20/12, 01/03, 05/04 en 25/06
vanaf 15.30 uur

MENU

DEADLINES

 Elektronische inzendingen stuur je
Leerlingenraad:
voor donderdag
12.00u
naar
 06/11,
04/12, 22/01,
26/02,
26/03,
bs.oosterzele@g-o.be
30/04,
28/05, 18/06 in de
 leraarskamer
Inzendingen op
papier
dienen
o.l.v.
Martine
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

MENU

 Zie website

DEADLINES
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

Persvoorstelling Emotionele remediëring (gevoelshoekjes):
Woensdag 10/10 ging een delegatie van onze school naar de persvoorstelling. Dank
daarvoor. Lut Celie zette daar nogmaals in de kijker hoe belangrijk het is om gevoelens
te erkennen en bespreekbaar te maken en wat de meerwaarde is van het bouwen van
gevoelshoekjes op scholen. Wij zijn eveneens overtuigd. O.l.v. Lindsay en Jonne krijgen
onze troostplek en bozeplek meer en meer vorm. De kinderen hopen dat ze er snel
gebruik kunnen van maken. De bouwers konden reeds kennismaken met hun
nieuwsgierige vragen.
Peuterkijkdag:
Gaat door op woensdag 24/10 van 8.45u tot 11.35u voor alle instappers na de
herfstvakantie.
Martine

Leefgroep 1| Pareltjes en Schelpjes
Lieve ouders,
Deze week hadden we een inoefenweek. We zijn benieuwd wat er volgende week uit
het sprokkelen zal komen!
Woensdag vierden we feest, want Lou werd 3 jaar en het werd een dubbel feest, want
die dag werd het zusje van Anna geboren en heet ook Lou. Als dat niet grappig is 😊
Proficiat aan allebei!!
Tot volgende week!

Leefgroep2 | Kikkertjes
Maandag was een spannende dag want toen gingen we op bezoek bij Dappertje duif en
die woont op de kinderboerderij 'De campagne' in Drongen. Hij had dringend onze hulp
nodig want hij had zijn pootje gebroken en kon geen post rond brengen in het bos bij
zijn bosvrienden ( de egel, de eekhoorn, de spin, de muis,...). Dus snelden wij ter hulp en
brachten de post rond in het mooie bos. De dieren hadden dan voor ons ook nog
leerrijke opdrachten: zo moesten we spinnen zoeken, blaadjes herkennen, aan een
kastanje bolster voelen tot een buitenschilderijtje maken met takjes, blaadjes en
dergelijke. Als beloning kregen we dan van Dappertje duif een medaille voor onze
moed en inzet. Die mag het leeuwtje van de dag dan trots dragen. Verder hebben we
ons project afgerond met nog enkele leuke activiteiten. We leerden reeksjes of
patronen maken, we maakten een ketting met onze materialen, deden schrijfdans de
vulkaan, leerden kampen bouwen en we evalueerden ons eerste project. We zagen dat
het goed was en onthouden dat je veel kan doen en maken met eenvoudige takjes,
stenen en schelpen. Ik ben er zeker van dat dit project nog vervolg zal hebben in hun
spel ( zowel in de klas als op de speelplaats). Verslag van de leefgroepvergadering vind
je ook in deze flashboem.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo allemaal,
Deze week tijdens onze inoefenweek hebben we ijsjes geknutseld, lekker schrijfdans
gedaan met scheerschuim maar ook outdoor in onze zandbak. Ook patroontjes leggen
met verschillende materialen die we rondom het amfitheater hebben gevonden lukte
reeds goed. Op donderdag konden we genieten van een heel grappig maar ook
emotioneel toneelstuk gespeeld door 4-hoog 'Menskes'. Het verslag van de 2de
leefgroepvergadering is terug te vinden op het einde van deze krant. Je vindt er meer
uitleg over smartschool, outdoorlearning, opstarten van de schatkist/tafel in onze
klassen,...
Tot de volgende, Sofie.

Leefgroep 3 | Niveau 2
N2 leerde alle dieren van de stad van axen kennen en tekende in een groepje hun eigen
stad. Deze dieren moeten alvast goed leren omgaan met elkaar tijdens een potje
voetbal! Nog 2 andere werkjes zijn te bewonderen in de klas.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen,
Wij zijn er helemaal klaar voor om heel wat lekkers klaar te maken. Onze koksmuts
staat klaar, we hebben al cupcakes gemaakt uit klei en deze versierd, op onze
opzoekvraag hebben we ons ook al verdiept en onze eerste kookles zit erop.
Mmmmmmmm……
Maandag gaan we op uitstap naar de bakker waar we als echte bakkers aan het werk
mogen. Daar kijken we al naar uit hoor.
Dan is er ook onze koekenbak waar we heel sterk naar uitkijken (22 en 23 oktober).
Wat kunnen we daarvoor zeker nog gebruiken? Ovens, helpers, wafelijzers.
Fijn weekend en lieve groeten,
leefgroep 3

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!
Vorige vrijdag is de broer van juf Lise bij ons proefjes komen doen. Het ging over
smelten, stollen, condenseren en verdampen. Maandag kregen we bezoek van
professor John. Hij deed proefjes rond zinken/drijven. We hebben deze week ons
project rond proefjes afgerond en geëvalueerd wat we leuk/minder leuk en
moeilijk/gemakkelijk vonden.
Enkele weetjes: hout drijft altijd! Waar lucht zit kan niets anders zitten! Ijzer kan alleen
maar drijven als er plaats is voor lucht!
Groeten van de Gekko's

Leefgroep 5 | Wolkenvangers en Feniksen
We leren over de verkiezingen en we kregen ook een bundeltje over: ik stem ook!
Vrijdag gingen we naar Johan Van Durme met deze slogans:
Recht op een gezonde planeet!
Neem de stem van de kinderen ter harte!
Graag meer speelruimte voor oudere kinderen!
Meer groen, minder parkings!
We hopen dat we via het overhandigen van het memorandum en het charter onze
kinderstem kunnen laten horen.
Maar daarna stopt het project : -( volgende week sprokkelen we een nieuw project.
Anders, de wolkenvangers en de feniksen

SVS
Beste ouders,
Zoals jullie weten nemen we elk schooljaar deel aan enkele SVS-activiteiten op
woensdagnamiddag. Het aanbod is dit schooljaar heel mager maar hopelijk houdt dit
jullie niet tegen.
Ik kijk of er nog andere mogelijke activiteiten bij kunnen komen en ook voor sport na
school kijk ik nog wat er kan aangeboden worden.
24/10
07/11
23/01
27/02
29/05

badmintoninitiatie
gymland
badminton dubbel
netbal
minivoetbal

2de graad
1ste graad
3de graad
3de graad
3de graad

Scheldewindeke
Herzele
Scheldewindeke
Scheldewindeke
Scheldewindeke

Sportieve groeten,
Marjolein

Verslag Leefgroepvergadering leefgroep 2
*Warme oproep voor de herfstwerkdag van 20/10 : Finse piste, voetbalveld, heuvel
kleuterblok en zandbak !!!

*Werking smartschool: Meldingen kan je aanpassen onder tabblad ‘meldingen’ en dan
‘instellingen’ kiezen (mail, browser, app smartschool). Schoolkalender enkel zichtbaar
onder webversie.
Zie ook handleiding gekregen bij de aanmaak van het account kind.
*Flashboem: link via mail zou handig zijn want nu wordt de flashboem niet gelezen.
Link zou er terug moeten zijn!! Foto’s zijn te vinden op de website onder flickr en juf
Katrijn onderhoudt de facebookpagina van de leefschool Oosterzele en daar zijn soms
ook foto’s te vinden. In ons leefboek in de klas zijn er ook foto’s van activiteiten te
vinden.
*Outdoorlearning: omvat veel, maar vooral de activiteiten die binnen zouden gegeven
worden gaan dan buiten door met de natuurmaterialen en de schoolomgeving. Kan
wiskunde, taal, muziek, beeldende vorming, wereldoriëntatie,… zijn alsook een spel.
*Projectwerking: we starten met een schattentafel/schatkist tijdens de
sprokkelperiode. Kinderen mogen iets meebrengen waar ze enorme interesse in
hebben. Dit gaan we dan bekijken, daar mag mee gespeeld worden, vooral gedeeld
worden en dan kunnen interesses met elkaar gedeeld worden. Dit kan aanleiding geven
tot een nieuw project.
*Week van de goede morgen : start volgende week en staat 2 weken volop in de kijker.
We stimuleren de beleefdheid, een vorm van respect terug een duwtje in rug geven.

*Contractwerk K3: wordt nog steeds gedaan maar zal niet systematisch meer in een
boekje zijn zoals voorheen. De juf geeft dan opdrachtjes op papier of in een hoekje die
MOET gedaan worden.
*Sleep-over K3: donderdag 20 juni ( voorlaatste donderdag voor de grote vakantie),
enkel voor de derde kleuterklassers. Overgangsfeest K3- 1e leerjaar, wandeltocht met
opdrachtjes wordt door de ouders in elkaar gestoken en de overnachting met
avondactiviteit wordt door de juffen opgenomen. Wordt nog toegelicht op een
volgende leefgroepvergadering.
*Vraagje : Is het mogelijk om na 16u30 de slagboom open te zetten?

