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E D I T O R I A A L
Weer heel wat projectnieuws in deze krant.
Verder lees je in deze krant ook alles over de mysterieuze
ouderactiviteit van zaterdag 30 januari.
Rest dan nog 1 ding alvorens het weekend in te duiken:
bevestigen dat ook jij van de partij zal zijn!
Veel leesgenot!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Sluiten poorten: gelieve in het kader van veiligheid er steeds
op toe te zien dat de schoolpoorten gesloten zijn. Ik ben
ondertussen met twee firma’s aan het bekijken hoe we de
poort aan de Groenweg alvast van een betere sluiting kunnen
voorzien.
Inschrijven 2016-2017: Momenteel zijn reeds 11
broers/zussen of kinderen personeel van geboortejaar 2014
ingeschreven. Deze voorrangsperiode duurt nog t.e.m.
maandag 29/02/2016. Vanaf dinsdag 01/03/2016 worden de
resterende plaatsen opengezet voor iedereen. Breng zeker de
identiteitskaart mee van je kind. Jouw kleuter geboren in
2014 is toch ook al ingeschreven ?
Gebruik smartschool: de ouders die nog niet of slechts voor
één van hun kinderen waren ingelogd hebben deze week nog
een reminder meegekregen. Het is belangrijk dat je dit voor
elk van je kinderen doet zodat de specifieke berichten per
leefgroep of klas je zeker bereiken.
Woensdag 27/01 is er geen school voor de kinderen omdat
er een pedagogische studiedag is voor de leerkrachten. Die
dag volgen wij als team een nascholing rond leren musiceren.
Dat klinkt als muziek in de oren…

AGENDA
 woensdag 27 januari: pedagogische
studiedag
 zaterdag 30 januari: fuif voor ouders
 donderdag 4 februari om 19u00 :
Infoavond voor alle ouders met een
feesteling lentefeest.
 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.

Op de teamvergadering van 25/01 stemmen we de werking van de vrije teksten nog beter op
elkaar af. Daarna vullen we ons talenbeleidsplan verder aan met concrete voorbeelden op kind-,
klas- en schoolniveau (hoe kan je dat zien ?).
Met vriendelijke groeten,
Martine
L e e fg roep 2 | Kik ke r tje s e n Sc hil dp a dje s
Hoi allemaal,
Hier zijn we dan weer met wat nieuws uit onze klasjes. Ten eerste hebben we twee jarigen
gevierd: Lisa is eind 2015 nog 4jaar geworden en Finna werd als eerste in 2016 6 jaar. Dikke
proficiat meisjes en hartelijk dank voor de lekkere hapjes en de leuke attentie voor de klas.
Zoals je al aan het enthousiasme van de kinderen kon merken zijn we bezig met 'robots'. We
hebben er al geknutseld, gebouwd met verschillende soorten blokken, getekend, geplakt. We
leren ook een leuk liedje dat we op het volgend forum zullen zingen. We hebben ook al veel rond
vormen geleerd en gespeeld. Zo kropen we in de huid van Wassily Kandinsky en hebben we ook
met z'n alle een leuke vormen- schilderij gemaakt. Tot de volgende, groetjes Valentine en Sofie.

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s e n Ge kk o’ s
We hebben bijna heel de week niveau gehad .
Donderdag was het de actua van Isha en Thor.
Vorige week vrijdag hebben we ons eindproduct gedaan (het was heel leuk)
We hebben turnen gehad, en het was bankbal (een nieuw spel). Dat was heel leuk !
groetjes,
een beetje Toon, veel Zita en wat Nanou
De gekko's deden hetzelfde.
Alleen was de actua van Andreas en Siel.
groetjes,
een beetje Arne, veel Leen

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Hallo,
Maandag hebben we een kijkje genomen in ons nieuw project techniek. Daarna hebben we
contractwerk gedaan. Dinsdag hebben we een beetje contractwerk gedaan. We zijn ook gaan
turnen en hebben een nieuw lied geleerd genaamd “handen uit de mouwen” dat over techniek
gaat.

Ook donderdag hadden we turnen en we hebben de move tegen pesten geleerd (zelf
uitgevonden dansje) met het 1ste leerjaar van de maanvisjes. Het was een korte turnles en dus
hadden we veel tijd voor contractwerk. En voor het vijfde is de toetsenweek voorbij!
Groeten uw schrijfster Iluna en de wolkenvangers.

L e e fg roep 5 | Feni kse n
Liefste lezertjes,
Donderdag 21 januari was het knuffeldag...
Iedereen liep rond met een grote lach!
We knuffelden ieder kind, overal.
En Arthur zoekt dingen op rond basketbal.
In onze klas was het heel gezellig...
Alle feniksen vonden dit prettig.
We eindigden deze dag met een groepsknuffel.
En we deden ook de shuffle.
Maandag hebben we niveau gedaan.
Dat ligt in onze dagelijkse leefbaan.
In de namiddag deden we heel erg veel!
Voorblad, opzoekwerk, spreekwoorden, iedereen zijn deel.
We kozen allemaal een beroep!
We werken dit project alleen en niet in een groep!
Want we willen allemaal later iets anders worden!
Maar wij gooien niet zoals de Grieken met borden!
De volgende dag deden we sport en muziek!
De move tegen pesten, wij werden hiervan niet ziek.
De donderdag deden we hierop ook de dans.
Iedereen stond goed in balans!
We blijven goed werken aan ons project!
En worden hiervoor graag elke dag gewekt :-)
Lieve KNUFFELS
Titus, Helena en juf Sofie

Zedenleer: infoavond lentefeest
De leerlingen van het eerste leerjaar en de leerlingen van het zesde leerjaar vieren feest op
zondag 17 april 2016!
Graag nodig ik alle ouders uit op de infoavond van donderdag 4 februari 2016 om 19u00 in de
zedenleerklas. Daar zal ik een overzicht geven van het lentefeest zodat u een duidelijk zicht
krijgt. De infoavond zal afgerond worden rond 20u.
Groetjes, juf Ellen

Ouderactiviteit Leefschool 30 januari om 20 uur

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

