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EDITORIAAL
Beste ouders,
Dit is de flashboem van 31 maart.
We blikken terug op een korte maar fijne en intense periode: allerlei
leuke/interesante projecten, het spaghettifestijn en de voorbereidende
werken voor de realisatie van het amfitheater. We schreven ook
geschiedenis met z’n allen en morgen worden de tijdscapsules
(nieuwsgierig? Zeker komen dan!) verwerkt in het amfitheater en is er de
eerste steenlegging met aansluitend praatcafé. Iedereen welkom!
Daarna gaan we met z’n allen genieten van een deugddoende vakantie.
Veel leesplezier!

AGENDA

Leefschoolnieuws van Martine

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Eerste steenlegging:
Zaterdag 1 april om 11.00u wordt de eerste steenlegging van ons
amfitheater d.m.v. een tijdscapsule uitgevoerd. Alle kinderen hebben
hieraan de voorbije dagen meegewerkt. Hopelijk komen jullie samen
kijken hoe dit vereeuwigd wordt. Daarna bieden we een drankje aan
dankzij de medewerking van het praatcaféteam. Tot dan.

praatcafés:
▪ 01/04
▪ 27/06

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

Geniet met z’n allen met volle teugen van de paasvakantie. We zijn terug
paraat vanaf dinsdag 18/04.

MENU

Met vriendelijke groeten,
Martine

▪ Zie website

DEADLINES
Leefgroep 1| Schelpjes en Pareltjes
Dag allemaal; hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
Ons project 'de kleine kunstenaar' is voorbij en we sloten af met een
heuse tentoonstelling. Dank je voor jullie enthousiast bezoek!
Magnus was jarig en dat hebben we gevierd : lang zal je leven lieve schat!
Na de vakantie verwelkomen we Liv (het zusje van Cas en Noa) en
starten we de donderdag met een nieuw project : 'alles dat groeit en
bloeit'.
Voor de precieze invulling moeten we nog samenzitten, maar we weten
wel dat het allemaal zal gaan rond zaaien, planten, bloemen, de lente,
jonge dieren, nieuw leven.
Dus als jullie materialen of ideeën hebben, laat maar weten!
Tot de volgende keer

▪ 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,
Alweer een project voorbij. We hebben weer veel geleerd en leuke dingen gedaan. Het allerleukste zal toch
wel het afschieten van de waterraketten zijn. Voor zij die er waren, waaahw wat gingen ze hoog hé.
Bedankt aan Aster die ons daarbij kwam helpen. We sloten de week bij de schildpadjes af met de
verjaardag van Corso. Voor zijn zesde verjaardag hebben we heerlijke fruitjes op stokjes gegeten. Proficiat
man en merci voor het klascadeautje.
We wensen jullie allemaal een fijne, zonnige vakantie toe met jullie spruiten.
Groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Maandag hebben we vertelkring gedaan. Dinsdag hebben we vragen verzonnen voor donderdag en
woensdag heeft Siel een kleine goochelshow gedaan. Donderdag zijn we met N4 en N3 naar de Kluize
geweest en hebben we uitleg gekregen over theater. En vrijdag is het de hele dag project.
Groetjes Rune en Bram

Leefgroep 4 |Stokstaartjes
Maandag hebben we een tijdscapsule en een puzzel gemaakt.
Dinsdag was het de expo van Jena en Mayako. Het ging over vossen.
Woensdag hebben we een filmpje voor de tijdscapsule gemaakt.
Donderdag zijn we naar de Kluize geweest voor ons project en we kwamen te voet terug. Joehoe !!
Vrijdag ruimen we nog wat op en de rest van de dag gaan we in project ! !!!!!!!!Yes !!
En dan VAKANTIE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
groetjes, Bran en Toon
(en de juf was secretaresse)

Leefgroep 5 | Feniksen
We genieten van de terugkomst van Zara!

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Deze week hebben de zesdes verder gewerkt aan de ovsg-toets techniek. We moeten een kledingstuk
ontwerpen, de stof zelf weven op een zelfgemaakt weefgetouw en het kledingstuk maken. De vijfdes zijn
bezig rond verkeer, na de verkeerslesjes moeten ze een verkeerstoets maken.
Groetjes van de wolkenvangers en Iluna.

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

Pimp je speelplaats: amfitheater

Broederlijk delen

Uitnodiging: boekvoorstelling met hoog Leefschoolgehalte!

Uitnodiging voor een 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-bijzondere-uitvinding-van-boris-bord/
Het verhaal ging verder en werd een boek! En bij een kinderboek horen … tekeningen. Wie Max-Emile 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/

Filmvoorstelling ‘Deain’ op zaterdag 22 april, dag van de aarde
Op 22 april vieren we wereldwijd de dag van de aarde. Tal van activiteiten worden dan georganiseerd om
mensen bewust te maken van het bijzondere van de aarde en de beperkte draagkracht. Natuurpunt
Oosterzele doet dat dit jaar met een wel heel bijzondere film.
Wanneer?
Waar?
Kostprijs?

Zaterdag 22 april 2017, deuren open om 19.15 u, film stipt om 19.45 u.
Na de film gezellig nakaarten in de bar.
Heemkring, Kloosterstraat 13 te Moortsele
Gratis
Al mag een vrije bijdrage ten voordele van de recent verworven stukjes natuurgebied in
Oosterzele – onder het motto ‘alle kleine beetjes helpen’.

De film…
Films over klimaatverandering, voeding, ecologische landbouw en biodiversiteit hebben vaak de negatieve
boodschap: het is te laat, het zal toch niet veel uitmaken, zelfs als we nú ons leven veranderen. Op de dag
van de aarde willen we echter een positief signaal geven.
De film ‘Demain’ (2015), een film van Mélanie Laurent en
Cyril Dion, toont dat het anders kan.
Een team van vier cineasten trok naar 10 verschillende
landen. Zij geven een ander beeld.
Stadslandbouw werkt: het is duurzaam omdat het voedsel
dichtbij de verbruikers geproduceerd wordt en het brengt
groen in de stad, dus ook zuurstof, letterlijk en figuurlijk.
Democratie werkt als de beslissingsmacht niet enkel bij de
politici ligt maar bij alle participanten van de maatschappij.
Ecologie en economie zijn niet aan elkaar tegengesteld.
Samenwerking leidt tot een maatschappij waar het leven
goed is.
Ook onderwijs mag niet ontbreken in dit rijtje. Kinderen
zijn immers de burgers van morgen.

Indien al de initiatieven die in deze film getoond worden op wereldvlak toegepast worden, dan kunnen we
negatieve tendensen ombuigen.
Zo wordt onze planeet niet alleen leefbaar gehouden maar verdwijnt ook de tegenstelling tussen mens en
natuur, omdat die dan samenwerken.
regie: Mélanie Laurent, Cyril Dion
duur film : 118 min
muziek: Fredrika Stahl
uitgebracht: 2015
trailer: http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19558792&cfilm=229903.html

