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EDITORIAAL
We startten deze week een nieuw boeiend jaar . In de leefgroepen lieten
ze er geen gras over groeien :nieuwe projecten, interessante weetjes …
Ook welkom aan juf Leen. En niet vergeten: we toasten op een
spetterend en hartverwarmend 2017 vanaf 17.30 uur.

AGENDA







13/01: nieuwjaarsreceptie 17u30
11/02: kinderactiviteit
25/03: etentje
13/05: eerste Communie
20/05: lentefeest
10/06: leefschoolfeest

praatcafés:
 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.

Eerste communie

Beste ouders, collega's, kinderen uit godsdienst ...
Zoals vorig jaar reeds gepland, vieren we de eerste communie van Anth, zaterdag 13 mei 2017.
De klasgenootjes van Anth, hun ouders, alsook de kinderen uit het 3de, 4de en 5de leerjaar (die
godsdienst volgen) en hun ouders, die Anth hierbij willen steunen en die mee willen vieren ,
verwachten we op zaterdag 13 mei om 16.15u in de Ankerkerk te Oosterzele (Bavegemstraat).
We starten om 16.15u om het gebeuren samen te kunnen voorbereiden en om 17u is het dan
zover, dan viert Anth zijn eerste communie.
We worden hierbij geholpen door diaken Wies Merckx, die al jaren de gezinsvieringen binnen de
parochies van Oosterzele op zich neemt.
Rond 18u eindigen we.
Hopelijk mogen Anth en ik jullie verwelkomen op deze mooie dag.
Juf Ann
PS: Mag ik vragen dat wie graag komt meedoen, mij via smartschool een seintje geeft voor 24
februari.

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
hier zijn we weer!
Deze week zijn we gestart met 3 nieuwe peuters : Linde (zusje Klaas), Marlon en Ward.
Het zijn beezekes en ze doen het supergoed.
Welkom in onze klas en we wensen jullie een mooie tijd toe op onze Leefschool.
Jules en Tycho werden 3 jaar en zo was het ook deze week nog feest in onze klas. Gelukkige
verjaardag!
Eind deze week starten we met een nieuw project : 'dieren in de winter', want ook wij sluiten aan
bij de vogeltelling van Natuurpunt volgende week.
Onze bijdrage zal voedsel voor de vogels maken zijn. Maar daarnaast gaan we ook kijken naar
hoe andere dieren de winter doorbrengen en gaan we op zoek in onze tuin naar dieren of sporen
van dieren. Spannend!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Beste ouders
Eerst en vooral onze beste wensen voor 2017 en een heel gelukkige verjaardag aan Amina, want
zij is 5 jaar geworden: proficiat meisje. Bedankt voor het lekkers en de leuke spelletjes.
We zijn er letterlijk en figuurlijk ingevlogen met ons nieuw project: hoe helpen ik en de kabouters
de dieren in de winter. We brengen een bezoek aan het vogelasiel, we zullen meedoen aan de
vogeltelling en leren allerlei weetjes over dieren van bij ons in de winter.
Tweet tweet groetjes van Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Deze week zijn we gestart met het thema ‘de tijd’. Maandag deden we een brainstorm wat we er
allemaal al over weten. We leerden ook een lied over de dagen van de week en associeerden elke
weekdag met bepaalde activiteiten. Dinsdag maakten we ons voorblad, met als titel: ‘gelukkig
nieuwjaar’ en heel wat vuurwerk.
Donderdag was juf Ellen ziek, dat betekende extra projecttijd voor ons! We maakten
voederhuisjes voor de vogeltjes want zij vinden in de winter niet zo gemakkelijk voedsel.
We gingen ook nog na in welk seizoen wij jarig zijn. Bij de Zeepaardjes zijn er het meeste
lentekindjes!
Vrijdag werkten we rond kalenders. Er zijn heel wat verschillende soorten! We mochten ook een
eigen verjaardagskalender maken.
De Zeepaardjes en Maanvisjes wensen iedereen ook nog een

Leefgroep 4 | Gekko’s
Omdat we op zoek waren naar een nieuw project, hebben we maandag een sprokkelronde
gehouden. En we waren allemaal blij met juf Leen erbij! Daarna gingen we aan de slag en hielden
we een reclameronde waar we dan nog drie projecten in over hielden. Die waren: Sport en
Olympische spelen, het leven in de ruimte en een project waarbij we onderzoek zouden doen
naar hoe dingen bewegen.
Het project waarvoor we kozen is ruimte. Heel leuk, ja! Als je toevallig een astronaut in de familie
zou hebben, dan is die niet een klein beetje, maar wel heel erg welkom.
Marik trakteerde ook voor haar tiende verjaardag. Nu is ze echt een tiener! Hoera!
Geen groeten, maar wel een dikke knuffel van Siel en Marik van de gekko's

Leefgroep 5 | Feniksen
lieve lezers,
Maandag was de eerste schooldag,
Niet iedereen begon de dag met een lach. 😉
Dinsdag deden we niveau en LO.
We bespraken de tentoonstelling voor ons project gezinnen doorheen de tijd.
En woensdag moesten we met kleren zwemmen, dat was echt een strijd! 😉
Donderdag leerden we een mooie dans,
en de leerlingen die op het forum willen dansen krijgen de kans.
XXX Lena en Noor 😉😉😉

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Hopelijk hebben jullie net zoals ik genoten van de vakantie.
Deze week vlogen we er terug in.
Op maandag hebben wij onze projectmap in orde gemaakt.
Dinsdag liepen we een parcours. Zo testte juf Shari ons uithoudingsvermogen.
We leerden ook al een deel van onze nieuwe projectbundel.
Wist je dat de kinderen in de oudheid voetbalden met een bal gemaakt van een varkensblaas?
Woensdag zijn we gaan zwemmen met onze kleren aan. Ik vind dat persoonlijk niet zo leuk maar
de anderen wel.
Vandaag hebben we gedanst op moderne muziek.
Hopelijk komen jullie morgen allemaal een glaasje drinken op onze nieuwjaarsreceptie.
Groetjes van de wolkenvangers en Annelies V.T.

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

