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EDITORIAAL
Alweer een boordevolle schoolkrant met heel wat
hartverwarmende initiatieven. Wij zijn alvast begonnen met de
warmste week!
Donderdag 22 december opent het praatcafé opnieuw zijn
deuren. Allen welkom!
Veel leesplezier!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Jingle bells, jingle bells, jingle bell rocks... dat weerklink als zalige
jingles in onze klasjes. De donkerste periode van het jaar, maar o
zo gezellig. Lichtjes, sterren en een kerstboom en meer moet dat
niet zijn. We genieten met volle teugen van elkaar. Veel gefeest
ook: Felix, Lenn en Aaron werden 5 jaar en Stan werd 4 jaar,
proficiat lieve jongens! Vele lekkernijen passeerden de revue, als
het ware een voorloper van de feestdagen die eraan
komen,mmmmmmmm. We smulden onze buikjes vol, merci aan
al die bakmama's (of papa's). In het grootste geheim zijn we ook
begonnen aan onze nieuwjaarswensjes en ze zullen zeker een
lachje op jullie gezichten toveren... dat is alles wat we
verklappen... even wachten tot 1 januari 2017 hé.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
De maanvisjes en zeepaardjes hebben er een superleuke en
leerrijke week opzitten! (Niet dat het anders niet leuk en leerrijk is
hoor!)
Maandag kwam VZW Canisha langs met een demoassistentiehond en vertelden ze ons meer over wat
assistentiehonden doen. Hoe ze opgeleid worden, hoe ze bij
personen met een beperking terechtkomen en wat ze allemaal
kunnen. Van dat laatste kregen we heel wat te zien. De hond kon
betalen aan de kassa, iets uit een kast halen, deuren openen, een
ei aangeven, alarm slaan bij ongevallen,…. Wat waren we onder
de indruk!

AGENDA








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.

De honden werden rijkelijk beloond met heel wat aaitjes. Eigenlijk mag je nooit een
assistentiehond aaien, maar voor één keertje mocht dat wel.
Omdat het veel geld kost om die honden op te leiden (€17000!), hebben wij deze week geld voor
hen ingezameld. Heel veel ouders kochten koekjes, waarvoor grote dank!
Donderdag en vrijdag gingen we dan aan het bakken en inpakken voor alle bestellingen van de
ouders. Wafeltjes, brownies, havermoutkoekjes, bounty’s en popcorn. Én allemaal gezond!
Hopelijk kunnen jullie er dit weekend evenveel van genieten als onze kinderen tussendoor!
(Kleine snoepertjes!)
Groetjes,
Van een toch ietwat vermoeide Shirley & Marjolein (maar ’t is voor het goede doel!)

Leefgroep 4 | Gekko’s
Deze week was meester Arne afwezig, op maandag, dinsdag en woensdag kwam juf Lieselotte
in onze klas. Op donderdag was juf Laurine in onze klas.
Deze week hebben we gewerkt rond gezinsstructuren, we hebben onze eigen familiestamboom
mogen tekenen.
Ook heben we rond de kinderrechten geleerd, welke deze zijn, ....
Op donderdag kwam sollidariteit aan bod. Het was een zeer leuke en leerrijke week!
Hopelijk is meester Arne volgende week terug van de partij!
Groetjes Floriant

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Beste lezers ,
maandag : hebben we geleerd over gezinsstructuren geleerd het was nog wel leuk
dinsdag : hebben we geturnd het was heel leuk en we hebben ons nieuwjaarsbrief geschreven
woensdag : was het een gewone dag
donderdag : leerden we over solidariteit
vrijdag : leerden we over gevoelens
Van Bieke en Nanou

Leefgroep 5 | Feniksen
Maandag was het een gewone dag met project en niveau.
Dinsdag hebben we eerst niveau gedaan en dan zijn we gaan turnen. We deden
vertrouwensspelletjes. Het as echt super leuk! ;)
Woensdag hebben we gezwommen met kleren (pyjama). Ook dit was leuk.
Donderdag deden we niveau en hebben we bij turnen schaarsprong en buikrol gedaan.
Vrijdag zal een gewone dag zijn met niveau en project.
Arno en Fil (de feniksen)

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Maandag was Iljo jarig en we kregen een traktatie van hem. En we hebben in project aan ons
contractwerk gewerkt. Ook dinsdag werkten we aan ons contractwerk. Tijdens de turnles
speelden we allerlei leuke kleine spelletjes. Woensdag zijn we gaan zwemmen met ons kleren
aan. Dat was niet zo gemakkelijk. Donderdag was het Iluna haar verjaardag en we kregen
allemaal een heerlijke cupcake. Tijdens turnen hebben we hoogspringen geoefend.
Proficiat aan onze twee jarigen. Volgende week is het mijn beurt...
Veel leesplezier!
Groetjes van de wolkenvangers en Ella DC.

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

