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E D I T O R I A A L

AGENDA

Ook benieuwd naar wat jullie kids deze week
beleefden? U leest het in deze editie boordevol
projectnieuws.
Op 20 september tussen 10u en 13u nodigen we jullie
uit op een gezellige pimp-je-aperitief.
Veel leesgenot!

 zondag 20 september: ontbijt
 woensdag 23 september:
pedagogische studiedag
 donderdag 24 september:
oudervereniging om 2O uur
 vrijdag 25 september: forum door
leefgroep 3
 vrijdag 2 oktober: schoolfotograaf
 donderdag 29 oktober:
grootouderfeest
 vrijdag 4 december: sint op school
 donderdag 17 december:
oudercontact
 vrijdag 8 januari: nieuwjaarsreceptie
 woensdag 27 januari: pedagogische
studiedag
 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
 zaterdag 4 juni: leefschoolfeest
 maandag 27 juni: oudercontact
 dinsdag 28 juni: proclamatie N6

MENU
 Zie website

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be
 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
De fietscontrole op woensdag 16/09:
Door het slechte weer deze week waren er minder fietsen te controleren door de
politie. Heb je hier geen gebruik van gemaakt zorg er alvast voor dat de fiets van je kind
in orde is wanneer die in het verkeer terecht komt.
Pedagogische studiedag woensdag 23/09:
Samen met andere leefscholen en de pedagogisch begeleidingsdienst zullen we ons als
team nascholen rond leesstrategieën. We willen letters levendig maken en het
leesproces stimuleren door leesplezier te bevorderen. Door dit samen met andere
leefscholen te doen versterken we tevens het netwerken en kunnen we gezamenlijk
materialen/technieken ontwikkelen. De kleuteronderwijzers zullen werken aan
woordenschat tijdens de activiteiten. Boeiend. Die dag is er geen school voor de
kinderen. In de namiddag is er wel veldloop voor de kinderen die zich vooraf hebben
ingeschreven.
Zondag 20/09 van 10 tot 13u Pimp-je-aperitief.
Jij komt toch ook ?
Bestellen abonnementen boektoppers, leesleeuw, ...
Gelieve het geld voor abonnementen ten laatste maandag 21 september afgeven aan juf
Els. Dank u wel!
Met vriendelijke groeten,
Martine

Leefgroep 1 | De schelpjes en de pareltjes
Dag allemaal,
Het weer was niet zo mooi deze week, maar in onze klas was het heerlijk!
We vierden deze week twee zomervakantiejarigen; Klaas en Warre : lang zullen jullie
leven!
De eerste weken van het schooljaar zijn voorbij en we merken dat onze jongste
leefscholertjes er klaar voor zijn : ze willen actie!
En zo startte maandag ons eerste project op : ‘Rarara, wat rolt er allemaal?’
Het gaat over ronde dingen, van bellen tot ballen tot buizen tot ballonnen.
We zijn benieuwd!
Groetjes en bye-bye,
Tim, Stefanie en Katrijn

P.S. Zondag zijn jullie allemaal heel hartelijk welkom om te aperitieven op onze school
en woensdag is het geen school wegens pedagogische studiedag.

Leefgroep 2 | De kikkertjes en de schildpadjes
Maandag en dinsdag waren acrobatische dagen. O.l.v. gespecialiseerde circusmensen
hebben onze kinderen echte acrobatenstuntjes en clownerie gedaan. Voor de één een
echte uitdaging en voor de ander eerder een leuke beleving vanop afstand, want je
moet het toch maar durven hé. Maar één ding is zeker: we hebben er allen van
genoten. Dank je wel, lieve mensen. Ook hebben we deze week onze neus in onze
spelletjeskast gestopt en zijn we aan de slag gegaan met verschillende
gezelschapsspelletjes, voor elk wat wils. Ook hadden we enkele jarigen deze week:
Briek, Omita en Nino zijn 5 jaar geworden en Hazel werd er 4. Proficiat aan allen en
bedankt voor de lekkere traktaties. Maar het grootste nieuw is toch de keuze van ons
nieuw project. Na veel sprokkelen, clusteren, stemmen en herstemmen zijn we op het
volgende uitgekomen : prinsessen, ridders en draken. Een fantasievol project met veel
potentieel. We verwachten héél veel leuke materialen (speelgoed,
verkleedkleren,boekjes,spelletjes,puzzels; etc) tegen maandag. Sprokkel jullie wel
ridders en prinsessen!!
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes
Hallo iedereen,
Wij zijn nog steeds bezig met ons project over vissen en de onderwaterwereld.
Wij hebben deze week voor de eerste keer opzoekwerk gedaan en dit vonden wij wel
heel leuk.
Wij zouden graag op uitstap gaan naar Aquatopia maar dit zou met de trein zijn. Dus zijn
we op zoek naar nog 8 mama's of papa's om mee te gaan met ons. Maar meer nieuws
hierover in onze agendamap.
Wie nog boeken heeft over de zee en de vissen op kinderniveau gelieve deze mee te
geven met jouw kind want er is niet zoveel materiaal meegebracht door de kinderen en
dit is wel heel spijtig.
Groetjes,
juf Marjolein

Leefgroep 3 | Zeepaardjes
Beste lezers,
De zeepaardjes zijn al flink op dreef voor hun project “hoe is het leven onder water?”.
We deden al wat opzoekwerk, mochten zelfstandig werken in een bundel over de zee en
hebben ook al veel gespeeld met ons zelf meegebrachte materiaal. (Trouwens héél leuk
dat jullie zoveel materiaal meebrengen!)
Wisten jullie dat een zeepaardje niet zo’n goede zwemmer is? Ze zijn eigenlijke luie
zwemmers. Ze klemmen zich vast aan een takje zeewier en laten zich zo met de stroom
meedrijven. Slim gezien, toch?!
Verder kijken we ook uit naar ons bezoek aan aquatopia. De mama’s en papa’s mogen
zich binnenkort verwachten aan een oproep om mee te begeleiden op deze uitstap.
Jullie staan waarschijnlijk al te popelen om mee te mogen gaan op deze leerrijke dag ;-)
Tot de volgende keer!
Groetjes,
Juf Shirley

Leefgroep 3 | Stokstaartjes
Beste mensen,
Deze week maandag hebben we gestemd voor een nieuw project en ons project is
elektriciteit: 'Hoe maak je van elektriciteit kracht of licht ? '
Dinsdag zijn we gaan turnen in de sporthal.
Woensdag zijn we gaan zwemmen.
Donderdag hebben we een voorblad voor project gemaakt.
Vrijdag gaan we turnen en de rest moeten we nog "meemaken".
Groetjes van Ella en Thor.

Leefgroep 3 | Gekko’s
We hebben een stempelwerkje gemaakt over ons nieuw project elektriciteit. We hebben
voor de eerste keer met de gekko's gezwommen. We zouden ook graag iemand
uitnodigen in de klas die veel van elektriciteit weet.

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Deze week hebben we verder gewerkt aan ons contractwerk. We maakten niet alleen
een voorblad maar ook een uitnodiging voor onze talentenshow. Die gaat door op 25
september om half 7. We zochten spreekwoorden op en tekenden een rebus. We gingen
op zoek naar onze talenten. Ook benieuwd? Al onze talenten vind je op onze
talentenwolk in onze klas. Donderdag maakten we plannen voor de talentenshow.
Groetjes van de wolkenvangers.

Leefgroep 5 | Feniksen

SVS
Hallo sportievelingen,
Volgende week 23 september is er onze veldloop. Die dag is het ook pedagogische
studiedag, dus geen school voor jullie kind.
Daarom vraag ik aan iedereen om af te spreken op het voetbalterrein VW GijzelOosterzele (Hogeveld te Oosterzele) om 13 uur in sportieve loopkledij en met
veiligheidsspeld.
Daar zullen juf Shirley en ikzelf aanwezig zijn om jullie op te vangen. Wij vragen ook dat
ouders, grootouders,... zeker daar blijven en mee supporteren.
Sportieve groeten,
Juf Marjolein
(16/9
21/10
2/12
(16/12
3/02
17/02
9/03
23/03
23/03
25/05

voetbal
badminton initiatie
swimmathon
unihockey
badminton dubbel
tussen 4 vuren
netbal
dans
ijsschaatsen
minivoetbal

niv. 3 en niv. 4
niv. 3 en niv. 4
niv. 3 tot niv. 6
niv. 5 en niv. 6
niv. 5 en niv. 6
niv. 3 en niv. 4
niv. 5 en niv. 6
niv. 1 en niv. 2
niv. 3 tot niv. 6
niv. 5 en niv. 6

Zottegem)
Oosterzele
Geraardsbergen
Zottegem)
Oosterzele
Zottegem
Oosterzele
Zottegem
Liedekerke
Oosterzele

Djembé voor kinderen vanaf 8 jaar
Net zoals vorig schooljaar gaan bij ons thuis (Scheldewindeke) fantastische
djembélessen door, gegeven door Reste Bahoua. Omdat de kinderen zo enthousiast
waren en na de wervelende show eind vorig jaar maak ik graag via deze weg een beetje
reclame voor het aanbod van Reste!!
Ook dit schooljaar zal er mogelijkheid zijn om op woensdagavond les te volgen van
17u30 tot 18u30.
Reste heeft zelf veel djembés, dus die hoef je niet aan te schaffen. Een les kost 10 euro;
de eerste cyclus tot aan de kerstvakantie bestaat uit 12 lessen te beginnen vanaf
volgende week 23/09.
Wie interesse heeft gelieve een mailtje te sturen naar astercaemaert@hotmail.com of
even te bellen 0479 549 544
Vele groeten!!
Aster

Sportsnack

Sporten is gezond.
Een gezonde geest in een gezond lichaam!
Daarom bieden wij de leerlingen meer bewegingskansen aan.
Dit naschoolse sportaanbod, SPORTSNACK, wordt onmiddellijk na de lesuren
georganiseerd onder bekwame en kwaliteitsvolle begeleiding. De lessen gaan door op de
school zelf zodat geen extra verplaatsingen nodig zijn.

programma: Atletiek
voor: leerlingen van leefgroep 3, 4 en 5
wanneer: maandag 28/09, 05/10, 12/10, 19/10 en 26/10

