20e jaargang | nummer 10/ 13 november 2015 | redactie: Els

E D I T O R I A A L
Hebben jullie ook die prachtige speelheuvel bij de kleuters
gezien? En de lijnen van het voetbalveld? Alweer een knappe
realisatie van het pimp-je-speelplaatsteam! Dank je wel!
Tellen jullie ook al af? Nog 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 nachtjes slapen en
daar is het weer: het enige echte leefschoolspaghettifestijn!
Jullie komen toch ook?
Ook de kinderen zijn er meteen ingevlogen. Ook benieuwd?
Jullie lezen het allemaal in deze kersverse editie van de
flashboem.

GEZOCHT
Roze, ronde koekendoos. Deze is gebruikt bij het
grootouderfeest en na de herfstwerkdag verdwenen. Graag
doos terug bezorgen. Dank bij voorbaat.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Dikke merci aan alle helpende handen voor het bouwen van
zo’n schitterende speelheuvel voor onze kleuters. Het is
gewoonweg fantastisch.
Medisch onderzoek op school:
Dinsdag 17/11 medisch onderzoek voor eerste leerjaar.
Dinsdag 12/01 vaccinaties op school voor eerste en vijfde
leerjaar.
Spaghettiavond: zaterdag 21 november vanaf 18.00u.
Jij komt toch ook ? Je kan nog inschrijven tot en met
woensdag 18/11 via mail of strookje. Zie briefje/strookje in
flashboem. De opbrengst gaat naar het project pimp-jespeelplaats. Heb je trouwens al de speelheuvel op de
kleuterspeelplaats gezien.

AGENDA
 vrijdag 20 november: forum door
Gekko’s
 zaterdag 21 november:
spaghettifestijn
 1 december: Medisch onderzoek N5
 vrijdag 4 december: sint op school
 donderdag 17 december: oudercontact
+ praatcafé
 vrijdag 8 januari: nieuwjaarsreceptie
 woensdag 27 januari: pedagogische
studiedag
 vrijdag 5 februari: praatcafé
 zaterdag 5 maart: kinderactiviteit
 woensdag 13 april t.e.m. vrijdag 15
april: boerderijklas N2
 zondag 17 april: lentefeest/eerste
communie
 woensdag 20 april: pedagogische
studiedag
 woensdag 4 mei: facultatieve dag
 dinsdag 10 mei: scholengordel voor
leefgroep 5
 dinsdag 17 mei: facultatieve dag
 woensdag 18 mei: facultatieve dag
 dinsdag 24 mei t.e.m. vrijdag 27 mei:
GWP leefgroep 5
 zaterdag 4 juni: leefschoolfeest
 maandag 27 juni: oudercontact +
praatcafé
 dinsdag 28 juni: proclamatie N6

MENU
 Zie website

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

Vertrouwenspersoon in onze school:
Leen Derveaux is vertrouwenspersoon in onze school. Zij volgt hieromtrent een opleiding
(verspreid over meerdere dagen) in Brussel. De groep wordt die dag overgenomen door juf
Katrien of een andere collega. In geval er geen personeelslid beschikbaar is dan wordt de groep
verdeeld over de andere groepen en krijgen de kinderen van juf Leen zelfstandig werk mee om
daar te maken. Dank voor je begrip.
Nieuw kalenderbord:
Er werd voor elke klas van de lagere een kalenderbord aangekocht. Binnenkort kan je het
aanschouwen en zullen de kinderen als taak (via een beurtsysteem) het bord invullen.
Vriendelijke groeten,
Martine

L e e fg roep 2 | Kik ke r tje s e n Sc hil dp a dje s
Nog even een terugblik van voor de herfstvakantie (want met de drukte waren we de flashboem
even vergeten, excuses daarvoor): een mooie afsluiter van ons eerste geslaagde project met een
fantastisch optreden voor de grootouders. Zowel grootouders als kinderen waren super
enthousiast en vonden het fantastisch, we waren blij om al die voldane gezichten te zien. Bij
deze ook nog eens een welgemeende dank u wel aan alle helpende ouders van die dag en ook
voor de super medewerking tijdens ons project. Zonder al de hulp en bekomen materialen zou
het niet gelukt zijn. Dus dank u, dank u , dank u.
Ook waren er jarige kinderen in de beide groepjes : proficiat aan Kasper & Anaïs van de
kikkertjesklas en Mats en Fien in de schildpadjesklas. We aten onze buikjes vol met al het
lekkers, mercietjes.
Na een weldoende vakantie zijn we terug opgeladen om er 6 weekjes tegen aan te gaan. We
gingen alvast goed van start met alweer goedgevulde zakken vol projectmateriaal ( alweer dank
u, ik val in herhaling hé). Onze projectvraagjes kwamen tot stand en ook wat we allemaal willen
doen en maken en hoe we ons willen voelen. Dus projectboekjes alweer rijkelijk gevuld met
leuke ideetjes van de kinderen. We gaan alweer een leuke en leerrijke periode tegemoet.
Even een kort verslagje van onze leefgroepvergadering van dinsdag 10/11/2015:
- Spagetti-avond : Evelyn (mama van Bram & Linde) vraagt nog helpende handen, wie kan en wil
mag zich zeker tot haar wenden. Hoe meer handen, hoe lichter het werk. Ook kunnen er nog
héél wat inschrijvingen bij voor te komen eten, dus wie dit nog niet heeft gedaan, hup hup hup
zou ik zeggen.
- Al even een vooruitblik : op donderdag 19 mei 2016 gaan we een projectuitstap maken naar het
dierenpark 'Pairi Daiza'. De kinderen geven al enige tijd aan dat ze graag eens willen leren over
de wilde dieren en daarbij deze ook graag eens in levende lijve willen zien. Dus hebben we deze
uitstap reeds vastgelegd, dit om het voordelige tarief van 2015 nog te hebben. Verdere uitleg en
hulp hieromtrent mag je verwachten via de klasouders. Nog een vooruitblik naar 2016 : het
zwemmen voor de 3de kleuterklassers zal doorgaan klasoverschrijdend met het 1e leerjaar vanaf
16 maart 2016. Uitleg volgt ook nog.
Verder was de vergadering gezellig en vergezeld van een hapje en een drankje verzorgd door
Rieke (mama van Finn & Lenn), dank hiervoor.
Sofie en Valentine

L e e fg roep 3 | M aa nvi s j e s
Hallo iedereen,
Wij zijn maandag onmiddellijk in ons nieuw project ingevlogen. Zo hebben de kinderen op
dinsdag het voorblad gemaakt samen met meester Tim.
Vandaag hebben we geleerd hoe het circus er vroeger uitzag, met de verwerking hierrond.
Kinderen mogen nog steeds materiaal meebrengen, of ken je iemand die ons hier wat kan
aanleren ook zeker welkom.
Veel abracadabra groetjes,
de maanvisjes

L e e fg roep 4 | Gekk o’ s
Wij, gekko’s, hebben een nieuw project, reis door de tijd. We zijn nu klaar met onze planning op
te stellen.Ons eindproduct is een tentoonstelling in combinatie met een toneel. Dit zal gaan over
het leven van de mens van de prehistorie tot nu. Er zijn tien verschillende onderwerpen
waarrond we werken: voeding, kleding, de mens en zijn gezondheid, de huizen, de stad, het
werk, de school, de tijdsmeting, de vrije tijd en het vervoer., Het wordt heel leuk!
Groetjes van Hasse en Bram

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s
Dag lezers,
MAANDAG:
niveau
godsdienst en zedenleer
project : we hebben een nieuw project : Onze reis door de tijd ! Hoe is het leven van de mens
veranderd doorheen de tijd. Supertof!
DINSDAG:
niveau
project en we hebben geturnd: supertof!
WOENSDAG:
geen school
DONDERDAG:
niveau
godsdienst en zedenleer
project
super tof!

VRIJDAG:
niveau
project
geschreven door Jena en Heleen

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Voor ons project “beroepen” heeft Uma ons maandag meegenomen naar het hondenasiel in
Gent.
Daar hebben we geleerd hoe je met honden en katten moet omgaan en hoe ze daar werken.
Dinsdagmorgen is de stiefpapa van Yoren komen vertellen over het beroep “duikmeester” en hij
heeft er ons meer over bijgeleerd. Hij sprak Engels maar Yoren kon alles perfect vertalen. Het
was heel leerrijk.
Dinsdagnamiddag hebben we geleerd over 11.11.11 en de campagne van dit jaar: sociale
bescherming voor iedereen. Volgende week gaat leefgroep 5 naar een toneelstuk over dit
thema.
DIT WAS HET WOLKENVANGERSNIEUWS VOOR DEZE WEEK!!!
Van Jorun

Leerlingenraad
Verslag leerlingenraad van dinsdag 10/11/2015:
Gebruik wieltjes: dit mag enkel mits toestemming van de eigenaar van de wieltjes. Nooit op
wieltjes zonder te vragen.
Lijnen/pijlen wieltjespad: Ruben, Martine en Djuro herschilderen de pijlen in de aangevraagde
richting en bakenen het terrein af met lint.
Toiletcontroleurs: soms wordt er partijdig geoordeeld. Dit kan opgelost worden door telkens een
jongen en een meisje verantwoordelijk te maken. Zo krijgen we steeds een eerlijke beoordeling.
Schaken tijdens de pauzes: er wordt gevraagd of de kinderen kunnen schaken tijdens de pauzes.
Dit wordt opgenomen in de klas van meester Arne waar men leert schaken. Enkele leerlingen
van N6 kunnen reeds schaken en geven hun talent door aan anderen. Heb jij nog een schaakbord
en pionnen staan en wil je dit schenken aan de school? Bezorg dit dan aan Martine.
Dank bij voorbaat.
Soep met balletjes: het zou gemakkelijker zijn indien er geen balletjes in de soep waren maar we
zijn overeengekomen om elk kind 2 balletjes per soeptas te laten nemen.
Afval sorteren: fruit in groencontainer niet in de groene vuilbakken aan de muur.

Pimp je speelplaats
Alweer eens een enorme dankjewel aan alle helpers (groot en klein) die op zaterdag 31/10 en
woensdag 11/11 mee bouwden aan de prachtige speelheuvel op de kleuterspeelplaats.
Een dikke pluim ook voor het horeca-team voor al het lekkers!

Aangezien de speelheuvel nog even geen kindervoetjes kan verdragen tot de grasmatten
voldoende gehecht zijn, wordt de speelheuvel nog afgesloten tot de kerstvakantie. Erna is
speelheuvelplezier verzekerd!

Gezocht
Handige Harry of Harriette die enkele panelen en een white board in de zedenleerklas wil
ophangen!
Alvast bedankt!
Juf Ellen

SVS
Volgende activiteiten:
2/12

swimmathon

niv. 3 tot niv. 6

Geraardsbergen

(16/12

unihockey

niv. 5 en niv. 6

Zottegem)

3/02

badminton dubbel

niv. 5 en niv. 6

Oosterzele

17/02

tussen 4 vuren

niv. 3 en niv. 4

Zottegem

9/03

netbal

niv. 5 en niv. 6

Oosterzele

23/03

dans

niv. 1 en niv. 2

Zottegem

23/03

ijsschaatsen

niv. 3 tot niv. 6

Liedekerke

Sportsnack

Dag allemaal
In oktober is er reeds een sportsnack doorgegaan tijdens de opvang.
Ik zou dit graag nog eens laten doorgaan maar daarvoor ben ik op zoek naar lesgevers.
Ik zoek mensen die:





Gediplomeerd zijn (bachelor/master LO, initiator/instructor/trainer in een sport)
Les kunnen geven van 15:45 tot 16:45
Gemotiveerd zijn

Lesgevers krijgen een vrijwilligersvergoeding uitbetaald.
Zie jij het zitten om dit project te ondersteunen? Ken je iemand die in aanmerking komt? Wil je gewoon
meer informatie over sportsnack?
Je kan mij steeds contacteren!
Rieke Lenaert
0473 411 511
zuidoostvlaanderen@sportnaschool.be

Spaghettifestival

op haar supersensationele

SPAGHETTIFESTIVAL
MAIN
STAGE:
spaghetti a
volonté met
aperitief en
dessert aan
13 €,
kinderen 7 €

BACK STAGE:
blijf gezellig
hangen in onze
backstage bar
met resident
DJ's en andere
muzikale
versnaperingen

ZATERDAG 21 NOVEMBER

E Spaghettifestival de Leefschool: zaterdag 21 november 2015
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het oudercomité een gezellig spaghettifestival.
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om op 21 november aan te schuiven aan onze
tafels. En breng gerust al je familie, vrienden en andere aanhang mee.
Op de main stage kan je kiezen tussen spaghetti bolognaise of vegetariana à volonté.
Een aperitiefje en dessertbuffet krijg je aangeboden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid
om voor- of na de maaltijd iets te drinken in onze gezellige Backstage Bar (oude refter).
Het eetfestijn gaat door in de refter in het hoofdgebouw. We voorzien terug in drie
eetmomenten.
-

Eetmoment 1: 17u30 tot 18u30
Eetmoment 2: 18u30 tot 19u30
Eetmoment 3: 19u30 tot 21u00

Inschrijven kan via onderstaand invulstrookje (mee te geven met je zoon of dochter) of
door te mailen naar eetfestijnleefschool@yahoo.be. (ten laatste dinsdag 17/11)
Betaling dient vooraf te gebeuren via overschrijving op VZW Vereniging de Leefschool
met rekeningnummer BE53 3631 2900 1653 (vermeld zeker de naam van je kind en
zijn/haar klas).
Kaarten kunnen de avond zelf opgehaald worden aan de ingang van de refter.
Steek je de avond zelf graag een handje toe, laat dan iets weten aan Stijn
(stijn.tuypens@eandis.be) of Evelyn (evelyn.dewilde@telenet.be) .
De oudervereniging dankt U reeds en hoopt er samen met jullie een geweldige avond
van te maken. Keep on rocking!!!
Ik ……………………………………….. mama/papa van ……………………………
Uit klas ……………………………… schrijf in voor het spaghettifestijn op 21 november.
0 Eetmoment 1 0 Eetmoment 2 0 Eetmoment 3

chool steunt Nicaraguaanse cacao

