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EDITORIAAL
Zweten, puffen, blazen … Neen, niet door de toetsen maar door
de hitte. Gelukkig zijn niet alleen de toetsen gedaan, het wordt
ook wat frisser. Nog een laatste weekje genieten van elkaar en
dan … vakantie!
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Communie/lentefeest 2018
Viering communie en lentefeest zullen doorgaan op zondag 27
mei 2018.
Godsdienst/zedenleer
Betreft godsdienst/zedenleerkeuze 2017-2018: voor ieder kind
lagere en de huidige 3de kleuterklassers dient men voor 30 juni zijn
keuze bekend te maken. Blijft deze volgend schooljaar dezelfde
dan hoef je niets te doen. Wens je te wijzigen dan ben je vanaf
heden verplicht om dit nog voor het afsluiten van dit schooljaar
administratief in orde te brengen. Daarna is een wijziging niet
meer mogelijk. Wens je meer info dan kan je contact opnemen
met secretariaat/directie.
Einde schooljaar
Het einde van het schooljaar nadert razendsnel. Toch nog even
meegeven dat de kinderen maandag 26 juni de klaslijst zullen
meekrijgen voor volgend schooljaar. Hou er ook rekening mee
dat vrijdag 30 juni de school eindigt om 11.30u
(woensdagregeling) en dat er op school slechts opvang voorzien
wordt tot 12.30u. Dank voor jullie begrip.
Gwp
Wie nog tegemoetkoming via de mutualiteit wenst voor GWP
kan nog een blanco formulier meegeven om te laten invullen.

Martine

AGENDA
▪ 26/06 t.e.m. 29/06: sportweek
voor N1, N2, N3 en N4
▪ 27/06: oudercontact
▪ 28/06: proclamatie N6
▪ 29/06: Pennenzakkenrock N5 en
N6
▪ 29/08: ijsbrekersavond om 17 u.
▪ 07/09: Leefgroepvergadering
▪ 17/09: Pimp je aperitief
▪ 19/09: oudervereniging
▪ 20/09: pedagogische studiedag
▪ 26/09: Lut Celie in de bib
▪ 29/09: schoolfotograaf
▪ 18/11: etentje Leefschool
▪ 12/01: Nieuwjaarsreceptie
▪ 24/02: kinderactiviteit
▪ 02/06: Leefschoolfeest
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
praatcafés:
▪ 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 1 | Schelpjes en Pareltjes
Dag allemaal,
Warm, warm, warm: de jongste Leefscholertjes hebben het warm.
Wat een geluk dat we buiten veel schaduw hebben en in onze zwembroek onder de bomen
heerlijk met water kunnen spelen.
Volgende week is het nog 1 week school en traditiegetrouw vieren we de juli-jarigen in juni, want
wachten tot september; dat is nog veel te lang!
Hiep hiep hoera en een dikke kus voor alle juli-kindjes!
Maandag vieren we feest voor Jules, want hij gaat verhuizen en naar een school gaan dicht bij
het nieuwe huis. Je zal gemist worden lieve Jules!
Dinsdag gaan we picknicken aan de Kouterslag en de resterende dagen gaan we met heel veel
water de speelkeuken en het speelgoed in de klas schoonmaken.
We doen alvast onze zwembroek weer aan, dat zal nodig zijn :-)
Dag allemaal, prettige vakantie!!!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Week van 19 juni : Deze flashboem is vorige week door de verstrooidheid van de juf niet
verstuurd !!! FOEI JUF !!!
Maandag hebben de Stokstaartjes een bundel gemaakt over verkeersborden waarbij we
moesten weten wat ze betekenen en sommige waren moeilijk en sommige waren makkelijk.
Ook hebben we dan vrij gefietst en dat was heel erg leuk.
Dinsdag hebben we naar de Actua van Jena en Rune s gekeken en het was goed. We hebben
gefietst en er is een meneer gekomen die ons uitleg gaf over de Klepmolen.
Woensdag hebben we alleen rekenen en taal gedaan omdat het dan een korte dag was, dus
hebben we daar niet zoveel over te vertellen, behalve dat dat heel leuk was omdat we een super
leuke juf hebben.
Donderdag hebben we bezoek gekregen van de meetkundeheks en gaan we een parcours
fietsen.
Rune T en Toon

Verloren? Gevonden!
Wie ons zoekt, kan ons vinden in de refter van de Leefschool!

Gratis kittens!

Schrijfkriebels?

Help! Ik ben een tiener met een schrijfkriebel!

Je bent een echte boekenwurm, een letterfretter en niet vies van een verhaal? Je
wil graag experimenteren, tips opslorpen en je pen nog pittiger maken?
Dompel je dan drie heerlijke voormiddagen onder in de wondere wereld van
“Het Schrijven”.
Met concrete, praktische en frisse opdrachten prikkelen we drie heerlijke
voormiddagen jouw tienerschrijfbrein.
Opgelet: deze intensieve cursus is niet zonder gevaar. We halen alle inkt uit je
pen en/of laten je als een gek tekeer gaan op je toetsenbord. Be prepared!
Praktisch:

•
•
•
•
•

Max. 12 tieners tussen 11 en 16 jaar (vanaf 5de leerjaar)
28-29-30 augustus 2017, van 9.30 tot 12.30u
Bibliotheek Scheldewindeke, vlakbij het station
Prijs: 75 euro (lesmateriaal, muzedrankje en -tussendoortje inbegrepen)
Alle info via Nathalie.stroobant@hotmail.com of www.boekgoesting.com of
0486/034399

P.S. Benieuwd wat Janne ervan vond? Ga naar http://www.nathaliestroobant.be/nieuws/help-ik-ben-eentiener-met-een-schrijfkriebel/

Lezing Lut Celie 26/09/2017
Lieve mama's en papa's,
Vandaag, in deze huidige maatschappij is opvoeden niet altijd eenvoudig. We wikken en
wegen, stellen ons handelen in vraag... het maakt ons vaak onzeker omdat we het net zo
goed willen doen. Hoe moet dat ook liefdevol aanwezig zijn, in verbinding gaan met ons
kind en tegelijk grenzen aangeven. Hoe kunnen we duidelijk aangeven dat handelingen en
gedragingen laakbaar zijn maar tegelijk pedagogisch positief blijven doorklinken? Zijn er
vaardigheden die we kunnen aanleren om negatieve spiralen te voorkomen? En hoe kan je
"lastig" gedrag dat een slechte gewoonte is geworden, afleren? Positief omgaan met
kinderen wordt in deze lezing het uitgangspunt in het omgaan met kinderen. Lut Celie
vertelt heel gepassioneerd hoe we als ouder, leerkracht, grootouder, ... aan de slag kunnen
gaan en hoe we het oprecht tonen van emoties een plaats kunnen geven.
We organiseren dit in samenwerking met de Bib Oosterzele en Gezinsbond en zien jullie
allen graag op 26/9 in de Bib in Oosterzele. Noteer het alvast in jullie agenda. Zeker
inschrijven via mailadres in uitnodiging.
Hartelijke groet,
Lindsay (Mama Rozanne en Tuur)

Familiefietstocht

