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E D I T O R I A A L

AGENDA

Na al die nachten aftellen is het eindelijk zover: hij komt naar de
leefschool, onze goede kindervriend Sinterklaas! Wat is het een
spannend uitkijken. Alle kinderen, groot en klein, zetten hun schoen
of pantoffel klaar. En weet je wat nog het grootste nieuws is van
heel deze schoolkrant? Al onze kinderen zijn dit jaar braaf geweest!!
Ja, zelfs de juffen én de meester! Dat hebben we uit goede bron
vernomen. Aan iedereen een heel fijn sinterklaasweekend gewenst!

 donderdag 17 december: oudercontact
+ praatcafé
 vrijdag 8 januari: nieuwjaarsreceptie
 woensdag 27 januari: pedagogische
studiedag
 zaterdag 30 januari: fuif voor ouders
 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

GEZOCHT
Er zijn nog veel dienschalen, borden, koffiekannen,
bakvormen, … achter gebleven na het grootouderfeest.
Gelieve deze voor 07/12 op te halen. Dank bij voorbaat.

MENU
 Zie website

DEADLINES
L e e fg roep 1 | Par el tje s
De pareltjes werkten een hele week rond ziek zijn in de klas.
We speelden met spuitjes en verf, verzorgden elkaar en
hebben samen een heuse ziekenhoek ingericht.
Vrijdag kwam dan Sint in de klas op bezoek. Dag Sint, wat leuk
om jou te zien!

 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.

De schelpjes brachten de laatste week door met Silke, een laatstejaarsstudente. Ze wou graag
rond sint te werken en ze heeft geprobeerd daarbij de commerciële paden te vermijden. Wat een
mooie week is het geworden. Dank je wel Silke, we gaan je missen!
De twee laatste weken van het jaar komen er aan en zoals de natuur zich naar binnen keert gaan
wij dat ook doen.
We gaan kijken naar donker en licht, koude en warmte. Wat doet de natuur nu het kouder wordt
en de dagen korter en wat doen wij?
Alle prentenboeken of verhaaltjes over dit of over het feest Kerstmis is zeer welkom!
Ook alle kaarsen, lichtjes, zaklampen, lichtsnoeren, ... in welke vorm of grootte dan ook zijn zeer
welkom.
Het worden vast en zeker mooie weken.
ps. We maken per kind 1 nieuwjaarsbrief voor de ouders. Indien u er meer wil, dan kan je
klassieke nieuwjaarsbrieven aankopen via de school en geven wij het versje mee.

L e e fg roep 2 | Kik ke r tje s e n Sc hil dp a dje s
Ons boerderijproject loopt stilaan op zijn einde. Al onze weetjes zijn beantwoord en de
bezoeken aan de boerderijen waren een groot succes en vooral leerrijk ( voor groot en klein).
Nogmaals dank aan de ouders van Anth voor het ontvangen van de kikkertjesklas op hun erf,
even een enthousiaste en levendige bende tussen al die stieren. Ook de uitstap naar de
geitenboerderij was een aanrader, ik zou zeggen allen daarheen voor een bio geitenkaasje,
yoghurt of melk. In de klas zijn we nog aan het knutselen rond de verschillende boerderijdiertjes
en ook onze nieuwjaarsbrief zal nog in het teken van de boerderij zijn, benieuwd... aha jullie
zullen nog even moeten wachten. Wij hebben ook moeten wachten... op de komst van
Sinterklaas. We hebben elke dag afgeteld naar zijn bezoek. De Sint overheerst de praatrondes
en de kinderen wachten af tot wanneer hij hun huisje zal passeren. Onze klasjes heeft hij al
bezocht op vrijdag en natuurlijk ook dit jaar opnieuw leerrijke en toffe dingetjes voor in elke klas.
Het spelen zal niet op kunnen. Dank u lieve Sint dat u elk jaar een bezoekje brengt aan de
leefschool en een gelukkige verjaardag op zondag. Hiep hiep hoera!!
Toedeloe,
Sofie & Valentine

L e e fg roep 3 | M aa nvi s j e s

“Hij komt, hij komt, de lieve goede sint!”
L e e fg roep 3 | Zee paar d je s
Deze week hadden de Zeepaardjes en het tweede leerjaar een reuze “TO DO” lijst:



Lied leren voor Sinterklaas: Jelle Cleymans – En speculaas
Tekeningen maken voor de Sint











Projectbundel van woordenschat rond circus afwerken
Naar circusvoorstelling kijken van “De Sven”
Workshop met allerlei circusmateriaal
Goocheltrucjes leren
Nieuwjaarsbrief schrijven
Maal- en deeltafel van 10 leren
Circusworkshop van de Circusplaneet
Ons voorbereiden op de komst van de Sint
Verjaardag vieren van Jolan

Zie hier aan paar sfeerfoto’s van de circusvoorstelling

Alle kinderen hebben wel wat kriebels voor de komst van Sint. We tellen elke dag af samen met
Spiekpiet. Nog 1 nachtje slapen en… Hij komt!

Veel groetjes,
Shirley

GEZOCHT: in de klas zijn we op zoek naar een boek van de bib dat zoek is.
Het heet “duur avontuur”. Het zou tof zijn moest iedereen van leefgroep 3
eens kijken of dit per ongeluk mee naar huis is geraakt. Bedankt!

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s e n Ge kk o’ s

L e e fg roep 5 | Feni kse n

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Deze week hebben we de hele tijd geoefend aan onze beroepenbeurs die doorging op
donderdag 3/12/2015 (nog geen 2016 maar binnen 1 maand wel. Ja, de tijd vliegt!). Onze beurs
was een groot succes. We waren wat nerveus maar iedereen had een mooi origineel standje en
we waren goed voorbereid.

Op vrijdag kwam de sint en we zijn allemaal heel erg flink geweest. We hebben zelfs onze
schoenen gezet !!!

Nieuwjaarsbrieven
Zoals jullie reeds weten wordt er in de klas voor de ouders een nieuwjaarsbrief geknutseld. Wie
graag nog een briefje heeft voor oma/ opa/ meter/ peter/... kan deze steeds aankopen.
Vanaf maandag 30 november kan je deze aankopen en kiezen voor 1 euro per brief bij juf
Marjolein in de klas. Dit het liefst voor of na schooltijd.

Eindejaarstip
S Cadeaudagen Oxfam Wereldwinkel Oosterzele op 12 en 19 december 2015. Extra
openingsuren in de eindejaarsperiode.

Met een eindejaarsgeschenk van Oxfam maak je iedereen blij: je familie, collega's of vrienden,
maar ook producenten in het Zuiden. Daarom organiseert Oxfam Wereldwinkel
Oosterzele Cadeaudagen op zaterdag 12 en 19 december 2015. Je kan in de Wereldwinkel
terecht voor handgemaakte (sier)voorwerpen, juwelen, speelgoed, wijnen, pralines en
voedingsproducten die aan eerlijke voorwaarden in het Zuiden gekocht worden. Wereldwinkel
zorgt voor een verwarmend drankje, hapje en sfeer.
Iedereen is welkom in de winkel in de Stationsstraat 9 in Scheldewindeke, op de Cadeaudagen
(zaterdag 12 en 19 december van 9u30 tot 17u). In de eindejaarsperiode is de winkel geopend op
ma 21, di 22, woe 23, zat 26, ma 28, di 29 en do 30 december van 9u30 tot 12u, en op do 24 en do
31 december van 9u30 tot 15u. 2 januari 2016 gesloten.
Ter gelegenheid van de cadeaudagen poseerden zes Bekende Vlamingen voor de camera van
Lieve Blancquaert om eerlijke handel (letterlijk) in de verf te zetten. Koppel het juiste schilderij
aan de juiste schilder op www.oww.be en win een fairtradeverwenpakket.

SVS
Door organisatorische redenen zal de svs activiteit van 2december niet kunnen doorgaan. Ik kijk
alvast voor een vervangende activiteit.
Volgende activiteiten:
(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

Oudercontact
Op donderdag 17 december (woensdag 16 december voor N5 – apart strookje!) gaat het
oudercontact door. Gelieve bijgaand strookje in te vullen om een afspraak te maken. Geef zo
snel mogelijk af: zo hebt u de meeste kans om een afspraak dichtst aansluitend bij uw voorkeur
te krijgen.
STROOKJE OUDERCONTACT voor kleuters en 1ste, 2de, 3de, 4de en 6de lj.
Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het
oudercontact op donderdag 17 december met:

Naam leerkracht(en) die u
voor dit kind wilt spreken:

Leefgroep

NIV

................………….………………

Naam kind

………………….……

................………….………………

………………….……

................………….………………

………………….……

Gewenst tijdstip
omcirkelen: rond
…u
15.30 - 16 – 17 - 18
– 19 – 20 – 21
15.30 - 16 – 17 - 18
– 19 – 20 – 21
15.30 - 16 – 17 - 18
– 19 – 20 – 21

Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven. Indien een langere
periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te omcirkelen. Geef duidelijk
aan in de 2de en 3de kolom of u de betrokken leerkracht voor niveau of project (of beide) wilt
zien door in die kolom de naam / nummer van de groep in te vullen.
STROOKJE OUDERCONTACT voor 5de lj.
Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het
oudercontact op woensdag 16 december met:
Naam leerkracht(en) die u
voor dit kind wilt spreken:

Leefgroep

NIV

Naam kind

Gewenst tijdstip
omcirkelen: rond
…u
12 – 13 – 14 – 15

................………….………………

………………….……

18 – 19– 19.30

