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E D I T O R I A A L

AGENDA

Er viel weer heel wat te beleven deze week. De kleuters
trokken naar Pairi Daiza. Leefgroep 3 stunt met de fiets,
leefgroep 4 beleefde een knotsgekke GWP in het Olijke
Oosterzele en leefgroep 5 trok richting Waasmunster per
fiets!

 dinsdag 24 mei t.e.m. vrijdag 27
mei: GWP leefgroep 5
 vrijdag 3 juni: forum door
Kikkertjes en Schildpadjes
 zaterdag 4 juni: leefschoolfeest
 vrijdag 17 juni: uitreiking
leesdiploma’s N1 tijdens forum
 maandag 20 juni: oudervereniging
om 20 uur
 maandag 27 juni: oudercontact +
praatcafé
 dinsdag 28 juni: proclamatie N6
 dinsdag 30 augustus om 17 uur:
ijsbrekersavond
 dinsdag 6 september: infoavond
 zondag 18 september om 10.30
uur: Pimp-je-aperitief

Nog eventjes en het is weer zover: het enige echte
leefschoolfeest! Het programma vind je in deze flashboem.
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE

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.

Inschrijfstrook BBQ:
Naam ……………………………………………………………………………… schrijft in voor:
….. aperitief + volwassene vlees à € 14 = …….
….. aperitief + volwassene vis
à € 15 = …….
….. aperitief + volwassene veggie à € 11 = …….
….. aperitief + kind vlees
à € 7 = …….
….. aperitief + kind vis
à € 8 = …….
….. aperitief + kind veggie à € 6 = …….
Totaal te betalen:
€ ……………………..
Geld kan cash afgegeven worden aan de leerkracht/secretariaat/Martine of vooraf
overgeschreven worden op rekening van de oudervereniging BE 53 3631 2900 1653 met
vermelding naam en aantal. Bonnen worden afgehaald vanaf 11.30u aan de kassa.
Inschrijvingen voor de BBQ kunnen ook via mail doorgegeven worden aan Martine
(bs.oosterzele@g-o.be).
Kinderrommelmarkt
De kinderen van de leefschool verkopen speelgoed aan spotprijzen!
Kinderen die willen verkopen moeten zich op voorhand (ten laatste vrijdag 3 juni) inschrijven bij
juf Els. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2 euro. De markt start om 11 uur en eindigt om 13 uur.
Klaarzetten kan vanaf 10.45 uur.
Prijsuitreiking “Pimp-je-speelplaats”
Wij kregen eerst een interessante uiteenzetting door Gie Deboutte, specialist “school zonder
pesten”. Daarna waren er meerdere workshops en tot slot konden we met een brede glimlach
onze prijs in ontvangst nemen. Hartelijk dank nogmaals aan alle betrokkenen die hieraan
meegeholpen hebben. Volgend schooljaar zetten we onze schouders onder het bouwen van het
amfitheater. Hopelijk ben jij dan ook van de partij.

Vakantiekalender/app zomerbingel
Bestellen van vakantiekalender en app zomerbingel 2016 : samen € 10 kan nog t.e.m.
30/05/2016. Daarna wordt dit afgesloten zodat we tijdig de exemplaren ontvangen om voor de
zomervakantie uit te delen. Dank voor jullie begrip.

L e e fg roep 2 | ki kker t je s e n sc hil dp ad je s
Onze uitstap naar Pairi daiza is achter de rug, maar de beleving nog verre van. De kinderen zijn
enthousiast aan het bouwen aan een eigen dierentuin met hokjes, hekjes, eten en vooral veel
dieren en dit in alle hoekjes: van de playmobil, lego, duplo, kapla tot de grote knuffeldieren die
het huisje inpalmen. En af en toe hoor je gebrul, gegrom, gekraai en gekrijs van precies echte
dieren in onze klas. Kortom onze uitstap heeft een mooie indruk nagelaten. Pairi daiza heeft
ons geïnspireerd van schattige, grappige, grote tot enge dieren. Prinses Arabella vergezelde ons
en zag dat het goed was. We knutselen/schilderen/tekenen/plakken volop diertjes en hebben
reeds enkele mooie foto's/filmpje kunnen doorsturen voor de wedstrijd van Arabella. Er wacht
alvast een leuk feestpakketje voor elke deelnemende klas en wie weet... nog meer (maar we zijn
al blij met iets kleins). Volgende week is het de aanloop naar het leefschoolfeest en bereiden we
ons voor om dansende en zingende dieren te worden, de leefschoolradio zal 'boemen'. We
kijken er naar uit, jullie hopelijk ook en vergeet niet in te schrijven voor de barbecue.
Flore werd deze week 5 jaar en bracht samen met papa Hannes ook dierenvriendjes (beer en
varken) mee naar de klas. We hebben diepgaande gesprekjes met deze vriendjes gehad over
samen spelen, uitsluiten, lelijke dingen tegen elkaar zeggen,... Het varkentje 'durfde' zich te
tonen aan ons, wij waren 'goede vriendjes' voor hem, zonder uitsluiten, zonder de lelijke
woorden, het kon de klas verlaten met een welgemeende 'knor knor'. Dit weekend is Adriaan
jarig en volgende week Lena en Jackie. We kijken al uit naar het vieren van hun verjaardag
volgende week in onze klas. Alvast bedankt voor de traktaties en een dikke dikke proficiat aan al
die 'feestbeesten'.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

L e e fg roep 3 | M aa nvi sj e s e n Ze e p a ar dje s
Ons thema ‘verkeer’ stond deze week in teken van de fiets. Leefgroep 3 verbeterden hun fiets
skills door een fietsparcours op de speelplaats. Korte bochten maken, over hindernissen fietsen,
fietsen met één hand en slalommen is nu een makkie! We zijn zelfs geoefend in kettingen
opleggen! We bekeken de fiets ook eens van naderbij. Wat heeft een fiets allemaal nodig om te
rijden? Er komt eigenlijk heel wat meer bij kijken dan alleen 2 wielen! We controleerden ook of
onze eigen fiets in orde is om veilig te zijn in het verkeer.
Volgende week gaan we terug de weg op om veilig te leren oversteken.

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s
ma:geen school
di:geen school
woe:geen school
do:zijn we 's morgens op school vertrokken en hebben we dropping gedaan en we werden
achtervolgd door twee zotte molenaars met de verkeerde kop. Dat was heel tof.
's Avonds hebben we bij het kampvuur liedjes gezongen.
vr: zijn we wakker geworden en sommige in natte tenten.
en we zijn rond gelijd (nvdr rondgeleid) in Gijzenzele (daar zijn veel sporen van de oorlog) door
een meneer die er veel van wist.
do26/5:reporters van karrewiet gekomen.
Heleen en de meester waren jarig.Joepie!
door Eden en Annelies.

L e e fg roep 4 | GW P
Een verslag van de GWP van leefgroep 4, geschreven door juf Arne en meester Leen, aka de
molenaars met den verkeerde kop.
Dat Oosterzele Olijk is, dat staat nu wel vast.
Dat Oosterzelenaars hulpvaardig zijn, ook.
Dat er schone huizen staan op Berg ( vooral nr 44) is alweer een vaststaand feit.
Dat die zot van Berg nr 30 zich ook gedeisd kan houden, is een ontdekking.
Dat zogenaamd volwassen mensen volledig uit hun dak kunnen gaan bij achtervolgingstochten,
een hilarische ervaring.
Dat kinderen eigenlijk heel weinig nodig hebben om zich te pletter te amuseren is een pertinente
waarheid.
Dat kamperen een mooie zomersport is, die ook in de lente uitoefenbaar is, een
proefondervindelijke vaststelling.
Dat marshmallows plakken als ze verhit worden , een experiment waardig. Vraag maar aan Gust.
Dat een kampvuur altijd gezellig is, een waarheid als een koe.
Dat als het regent veel meer dan alleen de pannekes nat wordt, een jammerlijke affaire.
Dat met 41 kinderen spelletjes spelen in een woonhuis, absoluut haalbaar is, een godsgeschenk.
Dat er veel sporen uit de wereldoorlogen te vinden zijn in ons aller Oosterzele, een verdrietig
feit.

Dat de kinderen van leefgroep 4 ronduit fantastisch, geweldig en fijn zijn, voor ons een
dagelijkse realiteit.
Wij willen bij deze uitgebreid en grondig, ieder die ook maar één vingertje heeft uitgestoken om
van deze GWP zo'n onvergetelijke tijd te maken, van GANSER HARTE BEDANKEN, jullie zijn
fantastisch !!!
Met olijke groeten,
Juf Arne & Meester Leen

Uittip

-Belevingswandeling: Hier kan je kiezen voor 1-2-3... uur mee op wandel te gaan met de kudde
door het bos. Dit kan op een weekdag of in het weekend. Van 1 tot 25 personen. (Tip: op
weekdag is het veel rustiger.) Voor info, prijs, reservatie stuur mailtje met je gewenste datum en
aantal personen naar info@natuurkudde.be.
-Educatief aanbod: Bij deze wandeling voor kindjes 6-12 jaar, gaan we op stap met de kudde
door het bos en zijn er een paar stopplaatsen voorzien waar er meer uitleg over de schapen,
honden, herder en de natuur zal gegeven worden. Ook mogelijk met extra demo wolbewerking
(wol kaarden, spinnen, vilten,..). Graag per 10 kindjes een begeleider.
Wandelingen kunnen verzet worden bij slecht weer.
Voor info, prijs en /of reservatie, stuur een berichtje naar info@natuurkudde.be
Website: http://www.natuurkudde.com

