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EDITORIAAL
Zaterdag 10 juni is het weer zo ver: Leefschoolfeest!
In deze speciale leefschoolfeesteditie kom je alles te weten
over dit niet te missen evenement!

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

24/05: pedagogische studiedag
25/05: Hemelvaart
26/06: brugdag
31/05 t.e.m. 02/06: N2 GWP
06/06: facultatieve dag
07/06: pedagogische studiedag
10/06: leefschoolfeest
20/06: oudercomité
23/06: forum – uitreiking
leesdiploma’s N1
▪ 27/06: oudercontact
▪ 28/06: proclamatie N6
praatcafés:
▪ 27/06

MENU
▪ Zie website

DEADLINES
▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

Leefschoolnieuws van Martine
Leefschoolfeest zaterdag 10 juni 2017
Inschrijfstrook BBQ:
Naam ……………………………………………………………………………… schrijft in voor:
….. aperitief + volwassene vlees
à € 14 = …….
….. aperitief + volwassene vis à € 15 = …….
….. aperitief + volwassene veggie à € 11 = …….
….. aperitief + kind vlees
à € 7 = …….
….. aperitief + kind vis
à € 8 = …….
….. aperitief + kind veggie
à € 6 = …….
Totaal te betalen:
€ ……………………..
Geld kan cash afgegeven worden aan de leerkracht/secretariaat/Martine of vooraf
overgeschreven worden op rekening van de oudervereniging BE 53 3631 2900 1653 met
vermelding naam en aantal. Bonnen worden afgehaald vanaf 11.30u aan de kassa.
Inschrijvingen voor de BBQ kunnen ook via mail doorgegeven worden aan Martine
(bs.oosterzele@g-o.be).
Met vriendelijke groeten,
Martine Vande Moortele

LEEFSCHOOLFEEST / 10 JUNI 2017/smaakbom
Zaterdag, 10 juni is het zover!
Programma: Thema: smaakbom
11.00u-13.00u: speelgoedmarkt
12.00u-14.00u: aperitief/BBQ (inschrijven mogelijk tot 9 juni via bs.oosterzele@go.be)/DJ Sugar
13.30u tot einde: kaboutercafé
13.30u-14.30u: tocht der smaken
14.30u: kleuteroptreden
15.00u: opening amfitheater met aansluitend life-act leefschoolteam
16.00u: infomoment kleuters
16.30u: infomoment lagere
18.00u: gezamenlijke opkuis

Werkrooster / LEEFSCHOOLFEEST
Helpers mogen mailen (evelyn.dewilde@telenet.be) of bellen 0498 31 38 66.
TO DO

10u-11u

SPEELGOEDMARKT

11u12u

12u13u

juf Els

juf Els

13u14u

14u-15u 15u-16u

16u17u

17u18u

APERITIEF
INSCHENKEN

1 voorbereiden

3

3

2

BAR
BEDIENING

1 voorbereiden

2

3

3

3

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

GLAZEN
AFRUIMEN

3

3

3

2

2

2

BBQ borden
afruimen

zie juf
Leen

zie juf
Leen

zie juf
Leen

2

1

1

1

juffen

juffen

BAR AFWAS
TAFELS EN
STOELEN

KABOUTERCAFé

2 versieren

2 versieren

OPTREDEN
KLEUTERS
Leen/
Dirk

KASSA
DESSERTBUFFET
(taart/koffie/
thee)

klaar
zetten

Leen/
Dirk

Leen/
Dirk

2

2

2

1

Marjolein Marjolein Marjole
+ Els
+ Els
in + Els

IJSJES

SCHMINKEN

Leen/
Dirk

1 klaar
zetten

oudervereniging

oudervereniging

Oudervereniging

18u
+

ALLES
OPRUIMEN

iederee iede
n
reen

Dit rooster zal ook opgehangen worden aan het raam van de kleuterspeelzaal en de
lagere speelzaal.

Taarten / LEEFSCHOOLFEEST
Een Leefschoolfeest zonder taart is geen Leefschoolfeest ! Al wie zin heeft om een
taart, cakejes of een heerlijk suikervrij dessertje te maken kan zich inschrijven via
onderstaande strook of stuur een mailtje naar Martine (bs.oosterzele@g-o.be)

Ik ………………………………………………………….. ouder/grootouder/vriend(in)
van …………………………………………. zal …………………… taart(en) bakken.

Speelgoedbeurs / LEEFSCHOOLFEEST
Zaterdag 10 juni is het weer zo ver !!!!
De kinderen van de leefschool verkopen
speelgoed aan spotprijzen!
Kinderen die willen verkopen moeten zich
op voorhand (ten laatste vrijdag 9 juni)
inschrijven bij juf Els. Het inschrijvingsgeld
bedraagt 2 euro. De markt start om 11 uur
en eindigt om 13 uur. Klaarzetten kan vanaf
10.45 uur.
Be there !!

