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EDITORIAAL
Alweer een boordevolle schoolkrant met heel veel projectnieuws.
Sint kwam langs en werd enthousiast ontvangen door alle
kinderen. En een nieuw initiatief zag het levenslicht: de
leefschoolgeefkast.
Ook het strookje voor het oudercontact vindt u terug in deze
krant.
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Herfstwerkdag:
Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen aan de
mooie realisaties die werden verwezenlijkt tijdens de
herfstwerkdag van 03/12. De kinderen vinden het grandioos
en zijn jullie heel erg dankbaar.
Oudervereniging:
Maandag 13/12 oudervereniging om 20.00u.
Opbrengst ouderactiviteit:
€ 108,92.
Opbrengst bloembollen:
We haalden in totaal bijna € 3000 op. Fantastisch !!!
Daarvan moeten nog de aankoop van de bloembollen
(1ste bestelling) € 618,71 en de aankoop zakjes van € 39,95
afgetrokken worden. We wachten ook nog op de factuur
van de tweede bestelling bloembollen. Proficiat voor deze
succesvolle actie.

AGENDA









13/12 oudervereniging om 20.00u.
22/12: oudercontact
13/01: nieuwjaarsreceptie 17u30
11/02: kinderactiviteit
25/03: etentje
13/05: eerste Communie
20/05: lentefeest
10/06: leefschoolfeest

praatcafés:
 22/12
 24/02
 31/03
 27/06

MENU
 Zie website

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

Verslag leerlingenraad van donderdag 08/12/2016:
Alle leden werden gefotografeerd zodat we een
overzichtsblad kunnen maken om in de school op te
hangen zodat iedereen ziet wie dit schooljaar de leden zijn.
Kinderen spelen na de speeltijd niet langer in de bosjes. Het lukt.

Lijn schilderen aan de schoenkast : dit wordt doorgegeven aan Djuro. In het voorjaar zal
de stoplijn herschilderd worden.
De kinderen vragen aan iedereen om op de parking aan de Groenweg niet door de
struikjes te lopen maar wel achter de paaltjes te blijven. Dit is veiliger en zo worden de
struikjes niet vernield.
Klassenraad: klachten krijgen is niet leuk en meestal kunnen deze reeds in de klas of
tijdens de speeltijd opgelost worden. Een klacht tijdens de klassenraad dient om iets op
schoolniveau op te lossen. Stappenplan om een probleem op te lossen : eerst zelf
proberen oplossen door te spreken met het kind zelf, lukt dit niet dan de leerkracht
inschakelen. Blijft het herhalen terug de leerkracht inschakelen.
Bel van de kleuters tijdens de korte speeltijden is anders dan die van de lagere. Wordt
besproken in team.
Er is veel lawaai tijdens het boterhammeneten. Leden nemen dit mee naar de klas om
voorstellen te bespreken. De voorstellen worden volgende leerlingenraad besproken.
Huisje opsmukken: hoe ? Ideeën sprokkelen vanuit de groep (taak van de leden).
Volgende leerlingenraad worden de voorstellen besproken.
Volgende leerlingenraad gaat door op dinsdag 10 januari 2017.
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
Sint en de Pieten zijn op bezoek geweest in onze klas.
We proberen dit steeds zo rustig mogelijk te laten verlopen en kijken terug op een gezellige
ontmoeting.
Sint was erg blij met onze koekjes en liet ons weten dat zijn koekjesmachine weer hersteld was.
Gelukkig maar!
We sluiten Sint af en laten de weken zachtjes overvloeien in een nieuw project : licht en donker,
koud en warm.
In deze korte dagen maken we ons klasje zo gezellig mogelijk.
Wie lichtjes/lampen/kaarsjes allerlei heeft mag deze meegeven. We gaan ze gebruiken om een
kaarsentafeltje te maken om te gebruiken tijdens de kringmomenten. We gaan ook ons
boekenhuis omtoveren tot een snoezelhuisje met allerlei lichtjes.
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hoidiho,
Het laatste nieuws vanop onze schuit want we zijn volwaardige piraten geworden en hebben alle
piratenvaardigheden onder de knie. We kunnen nu als de besten touwen hijsen, zwaardvechten,
rum drinken en het allerbelangrijkste een schatkaart lezen en de schat bemachtigen. Wat een
geslaagd project en de Sint was ook geïnteresseerd in onze piratenweetjes. Gelukkig heeft hij
nog nooit te maken gehad met piraten want anders zou hij ons niet zo'n mooie cadeautjes
kunnen brengen. Bedankt lieve Sint om de kinderen van de leefschool zo te verwennen met al
die leerrijke speeltjes, we kijken al uit naar volgend jaar.

Goede reis en hopelijk een veilige rit terug met uw stoomboot. Volgende week zetten we onze
kerstboom en laten we die leuke 'jingles' weerklinken in onze klasjes.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Deze week stond natuurlijk in teken van Sinterklaas. Dinsdag was de spanning te snijden en jaaa
daar was hij dan ein-de-lijk! Sinterklaas met zijn twee Zwarte Pieten. Hij bracht leuke cadeaus
voor het eerste en tweede leerjaar. Allerlei spelletjes waar je iets van kan leren. We mochten ook
veel vragen stellen aan de Sint. Wist je dat de Sint al meer dan 800 jaar oud is?! Hij kan het bijna
zelf niet meer bijhouden hoe oud hij is…
Volgende week starten we met bakken van gezonde koekjes en nog veel meer voor ons
eindproduct. Zoals jullie reeds in smartschool konden lezen, kunnen jullie nu al bestellingen
doorgeven.
Wat kan je kopen?
Een assortiment gezonde baksels: €5 per doosje
Gezonde popcorn: €2 per zak
Het is voor ’t goede doel én door jullie eigen kinderen klaargemaakt. Zoiets laat je toch niet
schieten?
Om het kokerellen in goede banen te leiden, hebben we ook nog wat helpende handen nodig.
Dus ben je volgende week donderdag of vrijdag vrij? Dan mag je zeker komen helpen bij de
Zeepaardjes en de Maanvisjes. (Zie smartschool).
Groetjes,
Shirley & Marjolein

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag was het projecttoets. Het was best moeilijk. Gelukkig kregen we een bundeltje en daar
konden we de antwoorden in vinden. Dinsdag zijn Sinterklaas en zijn pieten op bezoek geweest.
We zongen de Sinterklaasrumba voor hem.
Woensdag gingen we zwemmen. Het was superleuk. En donderdag hebben we hard gewerkt
aan onze nieuwjaarsbrieven. Nee, nee ... niet met pen en papier maar met hamer en zaag. Ook
benieuwd naar het resultaat? Nog even geduld ...
Groetjes, Rune S.

Leefgroep 5 | Feniksen
Hier de flashboem van deze week.
Van de Leefschool in Oosterzele en niet van in een andere streek.
Maandag hebben we een brief gemaakt voor het nieuwe jaar
Enkele kinderen op school hebben last van luizen in hun haar.
Dinsdag werkten we de nieuwjaarsbrief af
en Sinterklaas kwam langs met zijn grote staf.
Woensdag was er niet echt iets speciaal.

Donderdag kregen we turnen. We deden vertrouwensspelletjes.
Vrijdag werken we verder aan de tekst van de nieuwjaarsbrief en werken we aan project!
Tot volgende week!
Noor en Lena (de feniksen)

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Vrijdag hebben we vogelnestkastjes getimmerd. Het was een heel leuke ervaring. We werken
namelijk niet elke dag met een hamer en een zaag.
Op maandag hebben we gewerkt aan onze nieuwjaarsbrief. De dag erna kregen we bezoek van
Juf Sofie en de lieve goede Sint. We zongen een lied en hij was daar heel blij mee.
Donderdag hebben we onze nieuwjaarsbrief geschreven. We zongen ook Jingle bells tijdens de
muvoles. In de turnles speelden we allerlei spelletjes. Het was reuzeleuk.
Tot volgende week!
Veel leesplezier!
De wolkenvangers en Heleen

SVS activiteiten
Hallo sportievelingen,
Hieronder vinden jullie de woensdagnamiddagactiviteiten voor dit schooljaar!!!!
1/2:
Badminton dubbel te Scheldewindeke
voor niveau 5 en 6
1/2:
Tussen 4 vuren te Zottegem
voor niveau 3 en 4
8/3:
Netbal te Scheldewindeke
voor niveau 5 en 6
15/3:
Ijsschaatsen te Liedekerke
van niveau 3 tot niveau 6
22/3:
Dans te Zottegem
voor niveau 1 en 2
26/4: Kidstennis te Brakel
voor niveau 1 en 2
De kinderen krijgen steeds 2 weken voor de activiteit een brief mee met meer info en waar ze
zich dan kunnen mee inschrijven.
Sportieve groeten,
Marjolein

Nieuwjaarsbrieven
Beste,
In de klas wordt er een nieuwjaarsbrief gemaakt voor de ouders maar wie er graag eentje heeft
voor meter / peter / grootouders / ... kan er steeds kant en klare kopen, er is ruime keuze.
Dit kan in de klas bij juf Marjolein (niveau 1) voor 1€ stuk.
Groetjes,
Marjolein

Oudercontact

Op donderdag 22 december gaat het oudercontact door. Gelieve bijgaand strookje in te
vullen om een afspraak te maken. Geef zo snel mogelijk af: zo hebt u de meeste kans om
een afspraak dichtst aansluitend bij uw voorkeur te krijgen.
Ouders van kleuters zullen door de juf uitgenodigd worden om een afspraak te maken.
Dit strookje is dus enkel bedoeld voor ouders met kinderen in de lagere school.
STROOKJE OUDERCONTACT voor 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de lj.
Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het
oudercontact op donderdag 22 december met:
Naam leerkracht(en) die u
voor dit kind wilt spreken:

................………….………………

................………….………………

................………….………………

................………….………………

Leefgroep NIV

Naam kind

………………….……

………………….……

………………….……

………………….……

Gewenst tijdstip
omcirkelen: rond
…u
15.30 – 16 - 17 18 – 19– 20 – 21
15.30 - 16 – 17 18 – 19 – 20 – 21
15.30 - 16 – 17 18 – 19 – 20 – 21
15.30 - 16 – 17 18 – 19 – 20 – 21

Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven. Indien een
langere periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te omcirkelen.
Geef duidelijk aan in de 2de en 3de kolom of u de betrokken leerkracht voor niveau of
project (of beide) wilt zien door in die kolom de naam / nummer van de groep in te
vullen.

Leefschoolgeefkast
GEEF JE SPULLEN WEG VIA ONZE LEEFSCHOOLGEEFKAST
Goed nieuws, ook in onze school gaan we voor een weggeefrek.
Wat?!?
December staat in het teken van cadeautjes: Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar zijn dé
momenten om op zoek te gaan naar leuke pakjes. Winkelstraten en webshops worden
overrompeld. En dat terwijl er zoveel spullen ongebruikt in onze kasten liggen.
Het principe is eenvoudig, leuk, duurzaam én sociaal. De geefkast is een leuke manier om spullen
weg te geven tijdens de feestdagen. Daarin kan iedereen spullen leggen die hij/zij niet meer
nodig heeft. Iedereen kan vrij iets in de kast zetten of iets meenemen. En wat plaats je dan in
zo'n kast? Wie weet is iemand heel blij met dat houten schommelpaardje dat je niet meer
gebruikt, een interessant boek, de favoriete cd van een oud lief, de handtas die je kreeg maar
stiekem niet zo mooi vindt,... Kort samengevat: spullen die je zelf nooit gebruikt. Lees hier meer
over de geefkast.
Deze kast blijft ook na de feestdagen staan. En aangezien er op onze school ook ouders
betrokken zijn in (vrijwilligers)werk verbonden aan vluchtelingen en kansarmoede, kunnen zij in
diezelfde geefkast terecht om spullen mee te nemen voor dergelijke inzameldoelen.
Het weggeven van spullen is de ideale manier om te consuminderen in plaats van te
consumeren. Dat is voordelig, maar ook goed voor een duurzame toekomst met een kleinere
afvalberg.
Hoe?
Het principe is heel eenvoudig en voor wie graag een kort cinemamomentje inlast, hier is een
leuk filmpje dat je in enkele minuten hélemaal warm maakt voor het idee:
https://www.youtube.com/watch?v=cD6WIYNqRSI
De kast komt op onze school in de gang van het secretariaat. Daarin kan iedereen spullen leggen
die hij/zij niet meer nodig heeft. Iedereen kan vrij iets in de kast zetten of iets meenemen.
Heb je nog vragen?
Mail gerust naar Idaveldeman@yahoo.com
Met dank aan Netwerk Bewust Verbruiken voor de inspiratie!

Oxfam Wereldwinkel Oosterzele

Cadeaudagen Oxfam Wereldwinkel Oosterzele op 10 en 17 december 2016 van 9u30
tot 16u. 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 10 en 17 december
2016. Je kan in de Wereldwinkel terecht voor handgemaakte
(sier)voorwerpen, keukengerei, textiel, juwelen, speelgoed,
wijnen, pralines en voedingsproducten die aan eerlijke
voorwaarden in het Zuiden gekocht worden. Wereldwinkel
zorgt voor een verwarmend drankje, hapje en vooral veel
sfeer.
Iedereen is welkom in de winkel in de Stationsstraat 9 in Scheldewindeke, op de
Cadeaudagen (zaterdag 10 en 17 december van 9u30 tot 16u). In de eindejaarsperiode is
de winkel extra geopend op
Zaterdag 24/12: 9u30 - 15u00
Woensdag 28/12: 9u30 - 12u00 & 15u00 - 18u00
Donderdag 29/12: 9u30 - 12u00
Vrijdag 30/12: 9u30 - 12u00 & 15u00 - 18u00
Zaterdag 31/12: 9u30 - 15u00

