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E D I T O R I A A L

Geen einde
Geen begin.
Maar een voortgaan
met alle wijsheid
die ervaring
ons kan bijbrengen.

AGENDA
 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

MENU
 Zie website

DEADLINES

Aan al onze kindjes en hun familie een
warme en gezellige overgang naar 2016!

 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.

Van gans het leefschoolteam.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Veilig parkeren:
Als ouder en leerkracht hebben we een voorbeeldfunctie. Gelieve daarom ook aan de parking
van de Groenweg veilig te parkeren en je te houden aan de verkeersregels. Zoals je weet is
parkeren op een zebrapad verboden ! Ook voor eventjes… Dank voor jullie medewerking.

Inschrijvingen 2016-2017:
Van maandag 04/01/2016 t.e.m. maandag 29/02/2016 is er de voorrangsperiode voor
broers/zussen en kinderen personeel vanaf geboortejaar 2014. Wees er tijdig bij. Vanaf
dinsdag 01/03/2016 worden de resterende plaatsen open gezet voor iedereen. Breng
zeker de identiteitskaart of SIS-kaart mee van je kind.
Opbrengst spaghettiavond:
Net de laatste factuur ontvangen en de afrekening kunnen maken. Wij hebben een
opbrengst van € 1450. Proficiat ! Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft
bijgedragen. Zoals je weet werd dit bedrag gebruikt voor ons pimp-je-speelplaatsproject
(o.a. de speelheuvel van de kleuters).
Goede voornemens:
Elk jaar hebben we er enkele op ons lijstje staan. Daarom zou ik willen vragen om vanaf
maandag 4 januari op tijd op school te zijn. De leerkrachten zullen tijdig de ochtendkring starten.
Gelieve je kind in de kring te brengen en de groep niet te storen.
Wensen voor 2016:
We wensen je een nieuw jaar
bruisend en sprankelend,
stralend en schitterend,
gezond en gelukkig,
zorgeloos en prachtig !
Prettige feestdagen.
Met vriendelijke groeten, Martine Vande Moortele

L e e fg roep 2 | Kik ke r tje s e n sc hil dp ad je s
jingle bells, jingle bells, jingle all te way... kerstsferen in de klasjes. Kerstboom zetten, mooie
kerstverhalen en vooral gezellig samen zijn en genieten van deze magische periode. De week
was nog druk gevuld met het maken van een mooie nieuwjaarsbrief en vooral veel feestjes,
verjaardagsfeestjes en een leuk kerstfeestje. Proficiat aan aan alle jarigen, Wolf & Aaron in de
schildpadjesklas en Felix,Matz en Lenn in de kikkertjesklas.Bedankt voor de variatie aan lekkere
dingen. We hebben juf Sofie moeten missen deze week, veel beterschap gewenst langs deze
weg en hopelijk terug op en top na de vakantie en dan kunnen we er terug invliegen. Na de
vakantie gaan we werken met kosteloos materiaal en dit in het teken van de nieuwjaarsreceptie
op vrijdag 8 januari. Wat we van jullie verwachten en wat de kinderen op maandag mogen
meebrengen zal je nog vernemen via de klasouders. Een gezellige kerst en een goede start in
het nieuwe jaar.
Toedeloe,
Sofie & Valentine
L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s e n Ge kk o’ s
Beste lezer
Deze week zijn we gestart met Alexsandertje (Alexsandertje is dat je een wens moet schrijven
voor een ander kind.)
Bij niveau zijn bijna alle planningen af.
Dinsdag hebben we onze tijdslijn aan elkaar voorgesteld .
Vrijdag gaan we een knotsgek kerstfeest maken.(de stokstaartjes gaan 4 verjaardagen vieren
lekker smullen =-).)
Gemaakt door LINDE
L e e fg roep 5 | Feni kse n
Liefste allemaal!
Hier ons nieuws met pracht en praal!
Ik ben Zara en flashboem was deze week mijn taak.
Het was deze week echt weer goed raak!!
Ik heb weinig inspiratie,
maar lees toch maar mijn creatie!
Maandag raakte onze nieuwjaarskaart af!
Alle feniksen zijn echt een beetje maf!
Dinsdag was het projecttoets van techniek...
en alleen Gabriel was ziek :-)
donderdag deden we muziek met juf Izabel en turnen met juf Sofie
en voor de rest weet ik het niet!
van Zara xx

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s

Om het met het nieuwe Van Daele kinderwoord te zeggen:

Verslag leerlingenraad
Leerlingenraad van dinsdag 15/12/2015:
De leerlingen zijn bezig met het visualiseren van de leefschoolafspraken op de speelplaats, in de
speelzaal, in de toiletten, in de eetzaal, op uitstap, in de bus en tijdens de opvang. Het is de
bedoeling om de afspraken op de desbetreffende plaatsen op te hangen en te bespreken in elke
groep.
Martine

Nieuwjaarsreceptie

Pimp je speelplaats – kaartjesactie
Het zal je niet ontgaan zijn: in het najaar kreeg de kleuterspeelplaats een avontuurlijke
speelheuvel (die trouwens op vrijdag 8 januari officieel ingehuldigd wordt).
Maar ook de kinderen van de lagere school wachten vol ongeduld op hun avontuurlijke
speelplaats. Geen wonder, zij bedachten zelf de plannen. En dat is niet min: een groot
amfitheater en een speelheuvel met uitkijktoren.

Om die plannen te realiseren, hebben we echter nog centjes nodig.
Vandaar de kaartjesactie: elk kind maakte een mooie tekening, waarvan een persoonlijk kaartje
gedrukt werd. Het resultaat is prachtig! Op maandag 7 december kreeg jouw zoon/dochter zijn
pakketje met 8 setjes kaartjes mee naar huis.
Hoe gaat het praktisch?
Een setje kaarten kost 6 euro. Wie erin slaagt om één of meerdere setjes kaarten te verkopen,
krijgt een stickervel van zijn eigen tekening.
Alle centen en niet-verkochte setjes geef je ten laatste op 15/01/2016 af aan de juf/meester.
Mogen we jullie vragen om met zijn allen één of meerdere setjes kaartjes te verkopen aan
(groot)ouders, buren, vrienden,... En zo samen bij te dragen aan dit mooie speelplaatsproject dat
ten goede komt van al onze leefschoolkinderen.
Veel succes met de verkoop!

Een warme oproep!!
In afwachting van structurele veranderingen (laat ons afspreken dat we er met de eerstvolgende
verkiezingen massaal voor gaan) maken we werk van onderstaande oproep voor de
vluchtelingen in Duinkerke.
Duik je zolder, kelder, kleerkast in en geef warmte door!!!
Waar kan je al dat warms kwijt?
In de speelzaal van het lager, onder de tafel van de verloren voorwerpen staat een grote
doorzichtige box. Daar kan je alles in kwijt als het in goede staat is.
De box staat er tot aan de kerstvakantie!
Alvast heel erg bedankt!!
Jasmien, Gert, Thor, Jolan en Merel
jasmien@balegem.be
0473.92 46 76
We hebben reeds contact met een van de organisatoren, Patrick Legein, er is dus zekerheid dat
onze inzameling terecht komt!

Duinkerke20dec15
Het wordt steeds vroeger donker en het wordt steeds kouder. De vrieskou zal er allicht snel aan
komen. In het vluchtelingenkamp te Duinkerke probeert iedereen zich te beschermen tegen de
kou, wind, regen, hagelbuien,... Dit is echter niet evident. Er is weinig of geen materiaal,, er is
geen licht, geen verwarming, geen water,...
2000 personen zijn aangewezen op de hulp & goodwill van burgers. De mensen in het
vluchtelingenkamp in Duinkerke hebben jouw steun dus écht nodig. Vandaar deze nieuwe
oproep!
Op zondag 20 december 2015 gaan we terug naar Duinkerke. We zijn nog op zoek naar
onderstaand materiaal en voeding. Kruip dus even op je zolder, neem een kijkje in de kelder,
duik nog eens je kasten in en misschien vind je heel wat materiaal dat we kunnen meenemen
naar het kamp.
Wees misschien wat spaarzamer in het aankopen van geschenken en koop een zaklamp voor
iemand die het hard kan gebruiken tijdens deze donkere maanden.
Algemeen materiaal:
• Zaklampen

• Kaarsen
• Gas
Materialen om shelters mee te maken/shelters te verstevigen:
• Waterdichte zeilen (bâches)
• Tenten & piketten
• Touwen, duct tape
• Paletten
• Grote stevige vuilniszakken
Kledij:
• Mutsen, handschoenen en sjalen
• Joggingbroeken
• Warme kousen
• Stevige schoenen (mannen, vrouwen en kinderen)
• Warme jassen
Gereedschap:
• Scharen, hamers, nagels, zagen
Materialen om mensen warm te houden:
• Tenten
• Matrassen
• Dekens & slaapzakken
• Kussens
• Vuurkorven, brandhout & kolen (houtskool, steenkool)
Voeding:
• Olie (maïs, arachide, zonnebloem, olijf)
• Rijst
• Vers fruit & Noten (pinda, okkernoten, cashew, pistache)
• Babyvoeding & melk (volle, halfvolle, melk voor baby’s en kleine kinderen)
• Kruiden (kaneel, kurkuma, kerrie, nootmuskaat, peper, paprika,...)
• Drinkwater & thee (builtjes, losse thee)
Materialen om te koken:
• Potten & pannen
• Gasbranders & campinggas
• Aanstekers & lucifers
• Houtblokken
• Bestek

Medicatie & EHBO:
• Paracetamol
• Hoestsiroop
Verzorgingsproducten:
• Vochtige doekjes
• WC-papier

Eindejaarstip
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
Volgende activiteiten:
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

