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EDITORIAAL
Vandaag kwamen we in pyjama naar school en startten we de dag met
ochtendgymnastiek ... een dagje solidair met alle kinderen voor wie dit
dagelijkse kost is. Zaterdag pimp je speelplaatsdag. Kan je niet komen?
Niet erg, volgende zaterdag organiseren we weer een pimp je
speelplaatsdag. ’s Avonds kan je dan genieten van heerlijke spaghetti.
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).
Pimp-je-speelplaats:
Het is zover. We starten met de bouw van ons amfitheater.
Hopelijk lukt het ook voor jou om één of meerdere uurtjes mee te
bouwen aan de droom van onze kinderen. De werken gaan door
op 18/03, 25/03 en 01/04 (zie planning FB). Kom zeker langs want
alle helpende handen zijn welkom !
Schoolraad:
Op woensdag 29/03 nemen we afscheid van de leden van de
huidige schoolraad. Ik wil jullie enorm danken voor jullie inzet en
constructieve bijdrage aan de uitbouw van de leefschool. Vanaf
01/04 zullen de nieuwe leden van de schoolraad de komende vier
jaren hun taak overnemen.
Rechtstreeks verkozen ouders: Maaike Afschrift, Annelies
Sevenant en Thomas Van Theemsche
Rechtstreeks verkozen personeelsleden: Els De Lange, Marjolein
Nieuborg, Nele Vervenne
Gecoöpteerde leden: Jonne De Koning, Sabrina De Vriendt.
Spaghettiavond:
Zaterdag 25/03 gaat onze spaghettiavond door. Je kan nog
inschrijven t.e.m. maandag 20/03. De opbrengst gaat integraal
naar de uitbouw van het amfitheater. Hopelijk kan jij er ook bij
zijn.

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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
20/06: oudercomité
23/06: forum – uitreiking
leesdiploma’s N1
▪ 27/06: oudercontact
▪ 29/06: proclamatie N6
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.
▪

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Beste ouders,
Deze week al heel veel geleerd over de ruimte. We zijn ook al aan het knutselen gegaan: sterren,
planeten, raketten,...
We kunnen jammer genoeg niet naar de sterrenwacht in Gent (volzet) maar we hebben een
andere even leuke of zelf leukere activiteit gevonden.
We gaan raketten (PET-flessen) afschieten op onze speelplaats.
We houden jullie op de hoogte.
Groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Vorige week vrijdag zijn we naar een speelgoedtentoon stelling geweest. Maandag hebben wij
een workshop van clownsneuzen gedaan en geleerd over de geschiedenis van het toneel. De
derdes zijn naar een toneel gaan kijken. Dinsdag hebben we ons voorblad gestempeld. Op
woensdag:zijn sommige kinderen gaan schaatsen met SVS. En donderdag:hebben we gewerkt
rond geschiedenis van theater. We deden ook een workshop over toneel.

Leefgroep 5 | Feniksen
Dag lieve lezertjes!!!!
Maandagnamiddag werkten we verder aan ons opzoekwerk , liepen we een mijl en zijn we ook
al begonnen met ons voorblad.........LICHAAM. De rest van de week werkten we hier aan verder.
Vrijdag maakten we een elektrospel. In de namiddag ging N6 naar de actuaquiz in Wetteren.
Groetjes!
Alix en Isahlie

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Maandagnamiddag hebben contractwerk gedaan. We hebben ook aan onze joker voor de
actuaquiz gewerkt.
Dinsdag zijn we gaan turnen en daarna hebben we opnieuw aan ons contractwerk van project
gewerkt.
Woensdagnamiddag zijn we gaan schaatsen en het was heeeeeel leuk. Velen zijn gevallen.
Donderdagnamiddag zijn we gaan turnen en in de voormiddag kregen we een presentatie over
water door de gemeente.
Vandaag is het actuaquiz voor N6 en lopen we de hele dag in pyjama.
Groetjes van de Wolkenvangers en Lena R.

SVS activiteiten
Hallo sportievelingen,
Hieronder vinden jullie de woensdagnamiddagactiviteiten voor dit schooljaar!!!!
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
Verslag leerlingenraad 14 maart 2017
Het blijft nog steeds belangrijk dat bij het gebruik van de wieltjes ook de beschermstukken
gedragen worden. Hierdoor voorkomen we breuken en andere verwondingen.
In de kampen willen we geen bazige leeuwtjes. Uiteraard is voor het goede verloop soms wel een
“gezond” leeuwtje nodig.
Door langere speeltijden te organiseren worden de lesdagen ook langer. Daar kiezen de
kinderen niet voor.
Geen bessen gebruiken als betaalmiddel in de kampen. Ook geen vieze sapjes mee maken.
Sommige kinderen uit leefgroep 4 en 5 willen Djuro helpen bij zijn vele werk. Martine neemt dit
op met hem. Wordt volgende leerlingenraad opnieuw besproken.
De kinderen vragen aan de ouders om niet te staan praten aan de inkomdeur of aan de
schoenenkast. Hierdoor kunnen de kinderen niet vlot naar binnen of hun schoenen nemen. Dank
voor jullie begrip.
Verslag oudervereniging 9 maart 2017
1. Terugblik op Kinderactiviteit 11/2
Genoeg begeleiders voor kookworkshops en begeleiding tijdens fuif.
Aanbod activiteiten: eventueel groter aanbod als er voldoende begeleiders zijn?  eens horen
naar ervaringen Marjolein
Vervaagt fuif een beetje als er geen toonmoment is?
Uren anders: kleuters 16 – 17.30 u en lager 16 – 18.30 u.
Opbrengst: 650 €
2. Spaghetti avond 25/3
- Sofie doet inschrijvingen. Tom zoekt excel van Stijn terug op en geeft inschrijvingen door aan
Sofie. Tot dinsdag 20/3 kan er ingeschreven worden. Maandag 19/3 wil Guy ongeveer weten
hoeveel er komen.
- aperitief kind/volwassene
- bakfrigo: best toch eens aankopen. Tegen leefschoolfeest? Tom pluist eens uit na spaghetti
avond
- werkrooster: Evelyn maakt op
- onderhoudspersoneel verwacht? Sofie vraagt aan Christine of ze ziet zitten om vaatwas te
bedienen

- huur glazen zwaar bier? Tom bekijkt wat er nog nodig is
- refter + polyvalente ruimte lagere verwarmen tot 9 u (refter) en polyvalente ruimte tot 10 u
- zetels van juf Ellen haar klas. Zorgklas naast polyvalente ruimte als koele berging gebruiken
- muziek: Nicky, er moeten boxen en versterker gehuurd worden. Aan Wim Stevens vragen
(Guy).
- percolator OK? Sofie zal het uittesten
- drankkaarten: Leen. We werken met bonnetjes ipv drankkaarten
- Stoelen en tafels: bijbestellen  Tom en Evelien bekijken dit
- praatcafébar in zaal lagere, zwarte bar in refter
- Sofie kijkt na hoeveel vlees/vegetariër er vorig jaar waren voor inschatting voor slager.
- kaas, tabasco: Evelyn koopt aan
- bestek en borden: via Scouts Evelyn  niet mogelijk, wel grote potten en gasbekkens
- sponsoring: Lieven maakt terug onderlegger met sponsors + op school laten afdrukken
- iedereen die opdient, draagt eigen schortjes (om zichtbaarheid en gezelligheid te verhogen)
3. Lentefeest 20/5
Zie mail Ellen: iemand zal receptie trekken.
 wie is die trekker: Evelyn kijkt na en spreekt de trekker aan
4. Pimp je speelplaats
- oorzaak verzakkingen gevonden: restanten van een oude put
- bouwvergunning aangevraagd (wellicht op college van 28/3)
- 3 werkdagen gepland voor eerste werken bouw amfitheater: 18/3, 25/3 en 1/4 (zie ook oproep
Flashboem en Smartschool)
- raming kostprijs amfitheater wordt opgemaakt. Facturen worden zoveel mogelijk met Pimpsubsidie betaald
- planningsvergadering PJS: 14/3
5. Lezing Lut Celie 26/9
Inkomprijs: max. 5 €
Wie uitnodigen: scholen van oosterzele, scholengroep, verenigingen, via jeugdbewegingen
ouders, via gemeentekrantje, bib
Flyer/affiche?
Samenwerking met Gezinsbond? Ik vraag eens na aan gezinsbond Scheldewindeke
Nog te checken: is er een rekening gestuurd van Leefschool naar Gezinsbond voor bodymap
Wie: Lindsay, Annelies, Hannes?, ?
Bar: Tom
6. Leefschoolfeest 10/6
Eventueel suikerloos kaboutercafé
7. Varia
- opvang/praatcafé en kindjes op die gelegenheden: refter is lawaaierig. Kan praatcafé niet
gewoon in de refter? Apart: enkel ouders naar praatcafé?  Wat doen we hiermee? Eventueel
opvang van de gemeente voor die dagen opzeggen en opvangmogelijkheid voorzien vanuit de
oudervereniging met activiteiten voor de kinderen  Thomas brengt op ouderraad
- kinderopvang: vaak heel veel kinderen voor weinig verantwoordelijken. Reeds vroeger
aangekaart, maar blijkbaar valt daar weinig tegen te doen bij naschoolse opvang door gemeente
georganiseerd op de school.

Pimp je speelplaats: amfitheater

Spaghettitime

Spaghettitime !
Op zaterdag 25 maart serveert de oudervereniging terug spaghetti op de
Leefschool ! Breng gerust familie en vrienden mee.
Er is keuze tussen spaghetti vegetariana of spaghetti bolognaise (beiden à
volonté). In het kader van het jaarthema ‘gezonde voeding’ kunnen we de
heerlijke vegetarische spaghetti warm aanbevelen (bereid door Vers en Veggie uit
Balegem). Aperitief en een dessertje zijn inbegrepen. Nagenieten kan in de
backstage bar met DJ Nicky.
We voorzien drie eetmomenten:
-

Eetmoment 1: 17u30 tot 18u30
Eetmoment 2: 18u30 tot 19u30
Eetmoment 3: 19u30 tot 21u00

Inschrijven kan tot en met dinsdag 21 maart via onderstaand invulstrookje (mee te
geven met je zoon of dochter) of door te mailen naar tomdeboever@yahoo.com.
Betaling vooraf via overschrijving op VZW Vereniging de Leefschool met
rekeningnummer BE53 3631 2900 1653 (vermeld zeker de naam van je kind en
zijn/haar klas).

Ik ……………………………………….. mama/papa van
……………………………
Uit klas ……………………………… schrijf in voor het spaghettifestijn op 25
maart.
0 Eetmoment 1

0 Eetmoment 2

0 Eetmoment 3

Broederlijk delen

Uitnodiging: boekvoorstelling met hoog Leefschoolgehalte!
Beste Leefschoolouders,

Ik ben Nathalie, de mama van Xandres (Gekko’s, niveau 4), Max-Emile (Wolkenvangers, niveau
6) en Isaura (ex-leefscholer).
Vorig schooljaar deed een zonderlinge uitvinder zijn intrede op de Leefschool: Boris Bord. Hij
was het hoofdpersonage uit het spannend verhaal dat ik heb geschreven over het ontstaan van
verkeersborden. Elke week (gedurende 6 weken) mocht ik een stuk komen voorlezen in het
toenmalige derde leerjaar o.l.v. Juf Leen. http://www.nathaliestroobant.be/de-bijzondereuitvinding-van-boris-bord/
Het verhaal ging verder en werd een boek! En bij een kinderboek horen … tekeningen. Wie MaxEmile een beetje kent, weet dat zijn hartje sneller slaat als hij een potlood vast heeft. En Boris
Bord begon te leven …
Ik ben dan ook heel blij jullie te mogen uitnodigen voor de boekvoorstelling van “De bijzondere
uitvinding van Boris Bord” op zondag 23 april, Ginstberg, Scheldewindeke. Onthaal start vanaf
10.15u, de presentatie is voorzien van 10.30u tot 11.30u. Noteer alvast de datum in jullie agenda.
Kan je erbij zijn? Geef dan een seintje met vermelding van het aantal fans naar
nathalie.stroobant@hotmail.com of op 0486/034399.
Graag tot dan!
Nathalie (en Max-Emile natuurlijk)

P.S. Volg de voorbereidingen mee op Facebook: https://www.facebook.com/stroobantnathalie/

