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E D I T O R I A A L

AGENDA
 zaterdag 30 januari:
fuif voor ouders

Watzaltnuweerzijn?
Wees gerust: ‘t wordt boeiend en fijn.
Zaterdagavond wordt één en al sfeer.
Sommige ouders zijn al lang in de weer.

 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

Zoek een oppas voor al je schavuiten,
en kom met je partner eens naar buiten.
Of je eens goed lachen mag?
Zeker, ‘t is wereldgedichtendag!

AANDACHT: opvang

 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

Op vrijdag 5 februari gaat de opvang voor de kinderen van de
lagere door in de oude refter omwille van het praatcafé. Zij zullen
het secretariaat.
daar binnen spelen en kunnen daar opgehaald worden (i.p.v. de
speelzaal lagere). Hierdoor blijft Tatjana het overzicht behouden
van wie wel/niet in de opvang zit. Kinderen die opgehaald werden
vallen onder de verantwoordelijkheid van de persoon die ze is komen ophalen. Van 17.15u tot
18.00u zullen de kleuters daarbij aansluiten o.l.v. Rozemarijn.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen 2016-2017:
nog mogelijk t.e.m. 29/02/2016 voor broers/zussen en personeel kinderen. Vanaf 01/03/2016
worden alle resterende plaatsen vrijgegeven.
Maaltijden annuleren/bestellen:
Dit kan enkel telefonisch. Annuleringen/bestellingen die via mail of smartschool werden
doorgegeven zijn niet geldig. Dank voor jullie begrip.
Voor ouders en kinderen van leefgroep 5:
Maandag 9 mei om 19u komt Paul Maes op onze school om ouders en kinderen van leefgroep 5
op een ludieke wijze op weg te helpen bij leren leren. Het is een niet te missen avondvullend
programma met vele tips en tricks. Noteer dit alvast in je agenda. Deze avond wordt om de twee
jaren georganiseerd en gefinancierd door de oudervereniging.
Tot zaterdag … jij bent er toch ook bij ?
Martine

L e e fg roep 1 | Par el tje s e n sc he lp je s
Dag allemaal,
De dagen lengen reeds en we proberen zoveel mogelijk van de deugddoende winterzon te
genieten.
Marcel, Warre, Dorrit en Rosien zijn onze peuters die gestart zijn na de kerstvakantie en wat
doen ze het goed! Welkom lieve schatten!
En er zijn nog wat veranderingen : Otte is geboren en zo werd Stien grote zus. Welkom Otte!
De Stad Van Axen hebben we nog maar net afgesloten, de dieren mogen gaan rusten en de
postbode staat al klaar.
We zijn gestart met hetgene dat wij het allerbelangrijkste vonden : een brief schrijven en deze
versturen. Naar iemand die we daarmee heel graag wilden verrassen natuurlijk!
Heb jij een brief ontvangen?
Groetjes!
L e e fg roep 3 | Zee paar d je s
Hallo allemaal,
Niveau 2 kan de pannenkoeken al bijna proeven. Nog een dertigtal boeken te lezen en de
leesuitdaging is geslaagd. Go go go !!
Tijdens project werkten we verder rond ons thema “de tijd”. I.f.v. de seizoenen maakten we
vetkrijt tekeningen van vogelhuisjes in de winter.
N2 maakte van elke maand een maandgedicht en net op gedichtendag waren alle gedichten
klaar om voor te lezen.

Hier al een voorsmaakje van januari door Timpe en Floriant.

Ook de andere 11 maanden smeken erom om gelezen te worden. Je kan ze komen bekijken aan
de vitrine van de zeepaardjesklas.
Tot volgende week!
Shirley & de Zeepaardjes

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s e n Ge kk o’ s
Dag Allemaal,
deze week hebben we twee expo’s gehad: eentje van Annelies en Thebe en eentje van Heleen en
Nanou.
We hadden ook een actua van Arno en Eli.
We hebben rond het thema van de weerkalender gewerkt.
Vandaag was het gedichtendag, het begin van de week rond gedichten. Hieronder vind je het
gedicht van de week van niveau 3 :
Versje dat nooit afgelopen is
Vraag ik mijn vader wat hij weet,
wat hij vergeet van wat hij deed
of niet deed wat ik doe,
dan zegt hij: kind, ga jij vandaag
met deze vage rare vraag
maar naar je moeder toe.
Vraag ik mijn moeder wat ze ziet
en wat ze vindt van wel of niet
wanneer ze wil of kan,
dan zegt ze: kind, je bent er pas,
vraag dat de juffrouw van de klas,
die weet daar alles van.
Vraag ik de juffrouw wat ze wou
en of het is als wezen zou
of zonder en gezeur,
dan zegt ze: kind, dat duurt te lang,
ga jij maar even naar de gang
en vraag de directeur.
Vraag ik de directeur wat kan,
wat goed is, mag of moet daarvan,
want hier is niet als daar,
dan zegt hij: kind, ik heb geen tijd,
dus vraag dat bij gelegenheid
je eigen vader maar.
Vraag ik mijn vader wat hij weet,
wat hij vergeet van wat hij deed
of niet deed wat ik doe,
dan zegt hij: kind, ...
.....
veel groetjes,
Zita en Toon

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Hey iedereen,
maandag hebben we gewerkt in onze bundel van techniek,
helaas waren er deze week heel veel ziek.
Bij turnen hebben we iets gedaan met badminton en een springtouw,
En buiten werd het heel erg kou.
We leerden de move tegen pesten 2016,
misschien heb je die al gezien?
Het is ook week van de gedichten,
dan zie je overal blije gezichten.
Het is klaar, dus pak je valies
Van Annelies!

Nog groot nieuws: Onno uit onze klas werd genomineerd voor de Juniorjournalistenwedstrijd.Hij kaapte een mooie prijs weg. Dikke pluim voor Onno!

L e e fg roep 5 | Feni kse n
Dag beste lezers van deze krant
Onze week was weer heel erg plezant
Maandag deden we niveau en project
Ons project beroepen is gewoon perfect
Dinsdag was het project en sport
Die dag was voor mij te kort
Woensdag was het peaochiche studiedag
Die ochtend stond ik op met een lach
Donderdag maakten we onze tijdslijn en gingen we badmintonnen
Dat was zwoegen en zweten maar we zijn toch gewonnen
Lieve groetjes Zara

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

