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EDITORIAAL
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Inschrijvingen 2017-2018:
Deze starten maandag 06/03/2017 om 8.00u voor broers/zussen
en kinderen personeel. Vanaf donderdag 23/03/2017 om 8.00u
worden alle resterende plaatsen opengezet. Je kan vooraf steeds
telefonisch contact opnemen voor meer info over de school
(09/362.49.63).
Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Ons nieuw project is gekozen en we gaan er op los koken en dat
aansluitend bij onze kinderactiviteit van 11 februari. Tegen maandag
mag iedereen al zijn spulletjes meebrengen en dan verdiepen we ons in
de kookboeken. Binnenkort zijn we volleerde chefkoks: van een hapje tot
een voorgerecht tot een hoofdgerecht tot een dessertje,mmmmmmm
we kijken er naar uit. Deze week was er ook een jarige in de
kikkertjesklas, nl. Stiene, zij is 5 jaar geworden en is nu zo fier als een
pauw, ze worden groot hé. Bedankt voor de waaier aan lekkernijen en
voor ons muzikaal klascadeautje, we zijn dolblij,merci merci!
Toedeloe,
Sofie en Valentine

AGENDA






















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

MENU

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes

 Zie website

We leerden al heel veel bij over het lichaam. De mama van Guus kwam
een echt menselijk skelet tonen en we leerden over de botten dat die
eigenlijk heel licht maar toch sterk zijn. Ze zijn licht omdat er vanbinnen
allemaal holle buisjes inzitten. We hebben ook zelf zeepjes gemaakt om
onze handen te wassen. In groepjes werken we ook aan ons opzoekwerk
en dat gaat al heel vlot.
Volgende week maandag gaan de Zeepaardjes naar de tentoonstelling
over het lichaam in het Huis van Kina en de week daarna is het aan de
Maanvisjes.

DEADLINES

Tot volgende week!

 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.


Leefgroep 4 | Stokstaartjes
We hebben onze eigen sterrenbeelden gevonden ! Madame Sévérine Sait-Tous heeft daar uitleg over
gegeven. Op woensdag zijn we gaan zwemmen. We hebben ook een raket zonder nietjes, plakband en lijm
gemaakt !!!!
geschreven door Amber

Leefgroep 5 | Feniksen
Maandag was het speciale dag voor de zesdes want ze gingen naar het PTI om eens te kijken hoe het daar
aan toe gaat.
Dinsdag was het onze tentoonstelling over de gezinnen doorheen de tijd. Het was heel cool!!!!!!!!!
Woensdag was het een halve dag en kregen we gewoon niveau.
en donderdag gingen we turen met een lach! (badminton)
Maar sorry vrijdag kunnen we niet voorspellen!
XxX Noor & Maïté

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Deze week was het gedichtenweek.We schreven allen leuke gedichten en lazen deze aan elkaar voor.
Maandag is het 6e leerjaar naar PTI-Zottegem geweest. We maakten zelf een lichtgevende sleutelhanger
met hulp van een leerling die daar in het 3e middelbaar zit. Ik vond het een leuke ervaring.
Dinsdag hebben we aan ons nieuw project gewerkt. (Hoe ga je om met geld?)
Sommigen zochten informatie voor hun opzoekwerk en anderen werkten aan de creatieve opdracht.
Woensdag was het een hele voormiddag niveauwerk.
En op donderdag zijn we gaan turnen. Het was badminton en het was leuk.
We maakten ook versiering voor de kinderfuif.
Op vrijdag is het forum van de wolkenvangers. Samen met Jorun ben ik uw presentatrice.We hopen jullie
allen te mogen ontvangen.
Prettig weekend!
Groetjes van de wolkenvangers en Uma

SVS activiteiten
Hallo sportievelingen,
Hieronder vinden jullie de woensdagnamiddagactiviteiten voor dit schooljaar!!!!
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'

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

