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EDITORIAAL
Deze week telden we met z’n allen de vogeltjes op onze school. Blij
verrast telden we er heel veel, zelfs enkele zeldzamere soorten.
Dinsdag as. is er oudervereniging. Een uitnodiging hiervoor vonden jullie
in jullie mailbox op smartschool. In deze flashboem ook een warme
oproep voor ondersteuning bij de eerste communie en een oproep voor
reservekleertjes voor de opvang.
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Toffe gebeurtenissen deze week:
-Lena Roels was de grote winnaar van de journalistenwedstrijd en heeft
zondag 22/01 haar prijs in ontvangst genomen. Haar tekst zal meedingen
op nationaal niveau. Wij duimen. Proficiat Lena !
- Annelies, Marjolein en Katrijn hebben de krachten gebundeld om een
extra dossier in te dienen om extra middelen te ontvangen voor onze
nieuwe speelplaats. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk vallen we in de
prijzen.
-We kwamen met de deelname aan de vogeltelweek in de krant. Ook
dank aan de lesgevers van de workshops in leefgroep 4 en 5.
-Dinsdag 24/01 is er een constructief overleg geweest met de architect
van de scholengroep, Annelies en mezelf rond de aanleg van het
amfitheater en de heraanleg van de speelplaats. Zoals eerder
aangekondigd: de bouw gaat zeker door… Begin februari zal er een
onderzoek uitgevoerd worden i.v.m. de verzakkingen.
-Maandag 30/01 gaat ons zesde leerjaar naar het PTI Zottegem voor een
technodag rond elektriciteit.
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31/01: oudervereniging
03/02: forum
11/02: kinderactiviteit
17/02: forum
07/03: probeerdag KAZ N6
09/03: oudervereniging
14/03: leefgroepvergadering
16/03: leefgroepvergadering
17/03: forum
25/03: etentje
28/04: forum
02/05: facultatieve dag
03/05 t.e.m. 05/05: lg 4 GWP
12/05: forum
13/05: eerste Communie
15/05: oudervereniging
20/05: lentefeest
24/05: pedagogische studiedag
31/05 t.e.m. 02/06: N2 GWP
06/06: facultatieve dag
07/06: pedagogische studiedag
10/06: leefschoolfeest

praatcafés:
 24/02
 31/03
 27/06

Martine

MENU

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes

 Zie website

Koud, koud, koud, koud, ...
Het vriest en kraakt.
Het stormt en waait.
En alles gaat - heel - traag.
De vrieskou komt.
En vriest ons blauw.
En buiten is het heel erg ... koud, koud, koud, koud, koud.
Misschien hoorden jullie jullie kindje dit al zingen? Want buiten is het
koud nu. Daardoor hebben de vogels minder voedselbronnen en hebben
wij hen geholpen.

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.


We hebben ook alle dagen buiten gekeken of we vogels zagen. We zagen vooral pimpelmeesjes en
kauwen.
Met de hele school deden we mee aan de vogeltelling van Natuurpunt. Natuurlijk deden de jongste
Leefscholertjes ook mee! Spannend!
En zo sloten we ons project : dieren in de winter af.
Volgende week hebben we een sprokkel/inoefenweek en gaan we ook onderwerpen aan bod laten komen
die leven bij een deel van onze groep en waar we geen volledig project willen aan wijden.
Ridders, prinsessen en piraten; hou jullie vast!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Beste ouders,
We nemen afscheid van ons project maar blijven voor de dieren in de winter zorgen. Volgende week is er
een inoefenweek met o.a. schrijfdans en we sprokkelen ook voor een nieuw project. Op dinsdag vierden we
Aliéna haar 5de verjaardag met lekkers en een mooi boek en spelletje. Bedankt en een dikke proficiat aan
de jarige.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Ons nieuw project is gekozen:

Hoe ziet ons lichaam eruit?
To be continued……

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag hebben we verder gewerkt in onze projectbundel.
Dinsdag zijn we naar de sterrenwacht gegaan en we hebben daar heel veel bijgeleerd en dat was heel erg
leuk en daarna zijn we naar het planetarium geweest en we hebben daar les gekregen over de ruimte en dat
was heel erg leuk maar wel een beetje eng. Vrijdag krijgen we de kans om een raket, satelliet of UFO te
maken.
Ilia en Robbe

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag iedereen,
Maandag was het vogeltelling en daarna niveau.
Dinsdag gingen we op uitstap naar het planetarium en de sterrenwacht in Brussel.
Woensdag hebben we niveau gedaan (eigenlijk heeft de meester vrije teksten voorgelezen)
Donderdag was er een themakring en hebben we de mijl gelopen.
Vrijdag was er klassenraad. We liepen ook de mijl. In de namiddag was het project. Dan werkten we aan ons
ruimteschip zonder plakband of nietjes.
Groeten van de gekko's.
Marik en Mirre

Leefgroep 5 | Feniksen
Het is maandag en iedereen komt naar school, het is vertelkring en direct erna niveau. Na de middag is het
godsdienst/zedenleer voor de 5des maar de juf van zedenleer is ziek dus we leren met z’n allen over Nelson
Mandela. Een nachtje slapen en het is al dinsdag.
Het was expo, maar de persoon was het vergeten dus hebben we gewoon kring gedaan.
Eerst wat niveau en daarna hebben we vogels geteld we hebben een paar bijzondere gezien: een bonte
specht, en ook een gaai. We hebben daarna ook turnen gedaan en het waren teamspelletjes.
Een nachtje slapen en het is al woensdag.
Iedereen komt naar de kring, we hebben het daar over de toets van project. Na de kring heeft het vijfde
zwemmen, en daarna het zesde. Het zesde had voor het zwemmen al niveau gehad en het vijfde na het
zwemmen. Toen was de school al gedaan, het was namelijk maar een halve dag.
Een nachtje slapen en het is al donderdag
Donderdag was het voor de kinderen van zedenleer direct niveau want de juf van Zedenleer is nog steeds
ziek, maar de kinderen van godsdienst konden wel naar de les. Na de middag was het turnen en we
mochten zelf spelletjes kiezen en de spelletjes waren: spinnen tikkertje, vleeshoop, weerwolven,
lekkerland en viesland, detective en moordenaar. En toen was het voor het vijfde vrije teksten kring en voor
het zesde een toneel. Ten slotte was het nog actua. Vrijdag weten we natuurlijk nog niet!

Niet vergeten!!! Aanstaande dinsdag tentoonstelling project van 14.30u tot 16.30u.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Maandag hebben we onze projecttoets voorbereid. Tijdens muzo hebben we met instrumenten gespeeld.
We probeerden de prenten van een prentenboek te verklanken. Dat was niet zo gemakkelijk maar het
resultaat was zeer leuk!
Dinsdag hebben we een nieuw thema gekozen. Namelijk, hoe ga je om met geld? We verzamelden vragen
en namen contact op met een bank.
Woensdag zijn we gaan zwemmen. We hebben eerst een kleine test gedaan en daarna mochten we spelen
in het water. Het was tof!
Vandaag is N6 naar een toneel geweest. Het was heel mooie muziek en ze dansten veel.
Maar het onderwerp was zwaar. De oma had dementie en stierf op het einde.
Veel leesplezier en een prettig weekend.
Groetjes van de wolkenvangers en Mila

Nieuws uit N6
Zoals elk jaar deden enkele leerlingen uit N6 mee aan de Junior
Journalistwedstrijd van het Davidsfonds.
Dit jaar was het thema: ‘Hoe groen is onze blauwe planeet?’.
Zondag 22 januari was het Pluimuitreiking in de bibliotheek
van Scheldewindeke.
Lena Roels werd de plaatselijke laureaat en ontving een
boekenpakket ter waarde van 90 euro.
Haar tekst doet mee aan de volgende ronde: de
intergewestelijke wedstrijd. Wij duimen alvast!

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

Tweedehandsbeurs
'Op 12/03/'17 gaat er van 10 tot 13u een 2ehandsbeurs door in de leefschool.
Kinderkledij, speelgoed, baby uitzet (eetstoel/park/bedje/...) en kledij voor
volwassenen/zwangerschapskledij mogen aangeboden worden.
Tijdens en na de beurs is er ook een inzameling ten voordele van Babynest en Toontje vzw.
Wie meer info wil of zich wil inschrijven om deel te nemen kan een e-mail sturen
naar tweedehandsoosterzele@gmail.com'

Leerlingenraad
Verslag leerlingenraad 18/01/2017:
Wanneer kinderen van de lagere gaan helpen bij de kleuters dan moeten zij na het belsignaal direct naar
hun klas gaan. De bel van de lagere en de kleuters is gelijklopend. Kinderen van de lagere die te laat in hun
groep komen (omdat ze zogezegd de bel niet hoorden) blijven bij de groep van de lagere spelen.
Huisje opsmukken: ideeën sprokkelen om te bespreken.
Lijn aan de schoenenkast werd geschilderd door Djuro. Bedankt Djuro ! De stoplijn op het wieltjespad
wordt in het voorjaar geschilderd.
Gebruik van pantoffels blijft noodzakelijk om de klassen netjes te houden en de kinderen toch op de
grasvelden te laten spelen. We dienen ook het werk van de poetsvrouwen te respecteren.
Kinderen vragen meer zitbanken op de speelplaats. Dit wordt opgenomen in het pimp-je-speelplaatsproject.
Er wordt wel aan alle kinderen gevraagd om zorg te dragen voor de nieuwe, jonge plantjes in het gras.
Handdoeken in de toiletten mogen niet gebruikt worden om handen af te drogen omdat dit onhygiënisch
is. Er zijn doekjes voorzien. Gelieve de doekjes correct te gebruiken en niet te verspillen.

Reservekledij
Wie nog onderbroekjes voor kleuters op overschot heeft gelieve deze aan de kleuterjuffen of Tatjana te
bezorgen. Dank bij voorbaat.

Praktische info Eerste Communie Anth + invulstrookje
Beste ouders, collega's, kinderen uit godsdienst ...
Zoals reeds eerder aangekondigd vieren we de eerste communie van Anth, zaterdag 13 mei 2017.
De klasgennootjes 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 in de Ankerkerk te Oosterzele (Bavegemstraat).
Uiteraard is iedereen er vrij in om al dan niet mee te doen.
Van 16.15u- 16.45u zingen we in o.l.v. diaken Wies Merckx en bereiden we kort de viering voor.
Om 17u gaat dan de viering van start, deze zal rond 18u afgelopen zijn.
Om praktische redenen vragen we om onderstaand invulstrookje voor 23 februari af te geven aan mij (juf
Ann) of de juiste aankruismogelijkheid via smartschool naar mij door te mailen. alvast dank voor jullie
begrip.
Hopelijk mogen Anth en ik jullie verwelkomen op deze mooie dag.
Juf Ann
_______________________________________________________________________________________
Naam Leerling: __________________________________________________
0 Zal aanwezig zijn tijdens het voorbereidingsmoment van 16.15u-16.45u met _____ personen
0 Zal aanwezig zijn tijdens de viering met _____ personen
0 Zal aanwezig zijn tijdens voorbereidingsmoment en viering met ______ personen
PS: Mag ik vragen dat wie graag komt meedoen, mij via smartschool een seintje geeft voor 24 februari

