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EDITORIAAL

AGENDA

Wereldkeuken, film, circus, ... We zijn weer goed op dreef.
Er wordt hard gewerkt en er is weer heel wat talent te zien.
Ook over speelgoed weten we nu veel meer. De sint zal blij
zijn met zo’n schitterende tentoonstelling!
Hij komt, hij komt .... Nog even aftellen: nog 12 keer slapen!

▪
▪
▪
▪
▪

Leefschoolnieuws directie

▪

Spaghettiavond was een groot succes:
Ik wil langs deze weg alle aanwezigen en helpende handen
hartelijk bedanken. Jullie medewerking is goud waard. De
300 eters konden volmondig beamen dat de spaghetti
verrukkelijk was. De organisatie verliep zeer vlot en de
muziek zorgde voor de nodige ambiance. De opbrengst gaat
naar pimp-je-speelplaats voor het bouwen van het
amfitheater en de Finse piste.
Medisch onderzoek:
Doordat de dokter van het CLB ziek is zal het medisch
onderzoek van 28/11 verplaatst worden naar een latere
datum. Ik hou jullie op de hoogte.
Bezoek:
Woensdag 29/11 krijgen wij bezoek van de leerkrachten van
leefschool ’t Veertje uit Hamme. Zij zullen de ganse
voormiddag in de klassen vertoeven en hun vragen over
onze werking kunnen stellen.
Werkgroep emotionele remediëring:
Woensdag 6/12 komt Lut Celie langs om met de werkgroep
de stappen i.v.m. de uitbouw te bespreken en de ideeën uit
alle groepen door te nemen. Wordt vervolgd.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

12/12: oudervereniging
12/01: Nieuwjaarsreceptie
30/01: oudervereniging
24/02: kinderactiviteit
27/02: leefgroepvergadering:
Lg 2: 18 – 19 uur
Lg 1: 19 – 20 uur
Lg 5: 20 – 21 uur
01/03: leefgroepvergadering
Lg 4: 18 – 19 uur
Lg 3: 19 – 20 uur
05/03: oudervereniging
17/03: leefschoolband +ouderfuif
17/05: oudervereniging
27/05: Lentefeest/Communie
02/06: Leefschoolfeest
12/06: oudervereniging

Praatcafé:
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
▪ 21/11, 19/12, 23/01, 20/02, 27/03,
15/05 en 05/06 van 8.45u tot 9.10u
in de leraarskamer o.l.v. Martine

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.

Verslag leerlingenraad van dinsdag 21 november 2017:
Kinderen doen opnieuw navraag bij klasgenoten om ideeën te sprokkelen om het huisje
op de speelplaats op te smukken. In het voorjaar wordt dit opgeknapt.
Marjolein zal nieuwe netten voor de voetbalgoals aankopen.
Er kunnen geen computers in de huiswerkklas gebruikt worden omdat we dit niet
onbewaakt toestaan.

Oproep aan alle kinderen: schoenen aandoen VOOR de lijn, tafels beter afruimen
alvorens de refter te verlaten, geen spullen van andere kinderen verstoppen.
Zie je iemand bezig met andermans spullen dan mag je die hierop aanspreken.
Vraag: kunnen er bankjes geplaatst worden naast het voetbalveld ?
Wij opteren niet voor een grote opkuisdag per maand maar wel om steeds de eigen
papiertjes in de vuilbak te gooien.
Met de leerkrachten van leefgroep 3 wordt nog bekeken hoe de ideeën uit hun groep
naar de leerlingenraad kunnen komen. Misschien ook een doos laten maken om briefjes
erin te laten steken ?
Martine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en zeepaardjes
Hallo allemaal,
Ons project “hoe wordt speelgoed gemaakt?” loopt bijna ten einde. Onze zelfgemaakte
speelgoedjes worden tentoongesteld op onze speelgoedtentoonstelling van deze
vrijdag. Ook ons opzoekwerk, speelgoed van vroeger en nu, waarvan speelgoed
gemaakt is,… zal te zien zijn.
Woensdag kwam de papa van Tuur ons meer vertellen over hoe speelgoed gemaakt
wordt: met een 3D-printer, met een lasercutter of door manueel een malletje te maken.
Het lijkt ons toch niet zo gemakkelijk!
Foto’s van het speelgoedmuseum komen binnenkort op de website.

Leefgroep 4 | Gekko’s

Vorige week werd ons nieuw project gekozen: wereldrestaurant!
Vrijdag zijn in het 4e leerjaar 2 studentes van HoGent een les komen geven over de
nieuwe voedingsdriehoek.
We hebben toen veel lekkere en gezonde dingen mogen proeven (dat zie je op de foto).
Daarna deden we ook nog een quiz om te zien of we alles goed onthouden hadden.
Deze week hebben we ons voorblad gemaakt. Dat deden we met verf.
We mochten enkel onze vingers gebruiken en stipjes zetten.
Iedereen koos een gerecht om te schilderen.
We zijn ook al gestart aan ons opzoekwerk.
Tot volgende weeeek!
Groeten van de Gekko's
Kamiel, Kobe, Timpe en Pina

Leefgroep 4| Stokstaartjes
Maandag hebben we opzoekwerk gedaan naar ons project: HOE
MAAK JE EEN WERELDRESTAURANT??? Ook hebben we
nagedacht wat we dit project beter kunnen doen dan het vorige.
Dinsdag was het een Expo van Alexine en Amber. We hebben ook
verder gedaan met ons opzoekwerk.
Dit was een normale week, woensdag zijn we niet gaan zwemmen.
Daarom deden het derde en vierde gewoon taal en rekenen.
Donderdag was het een Actua van Agoston en Simon. Het vierde heeft
vandaag turnen en dan zit de dag er al weer op.
Ilia & Tess

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Donderdag zijn we met een nieuw project gestart: Hoe maak je een film?
Op vrijdag had N6 een grote toets van Frans.
Op maandag was juf Ellen ziek.
Dinsdag begonnen we aan ons script voor de film. Daar zullen we de komende week
onze tijd aan besteden: we leren een verhaal uitschrijven in scènes.
Vrijdag stond het forum al een beetje in teken van sinterklaas. Ja, de goede man is al op
voorproefje op de Leefschool! En wees gerust: allemaal st... brave kindejes. ☺
Iljo
,

Leefgroep 5 | Feniksen
Maandag hebben we toch eventjes ons nieuw project herbekeken en we zijn tot het
besluit gekomen om de combinatie film en circus toch om te splitsen, zo was iedereen
tevreden! Een deel van onze klas zal een circusvoorstelling organiseren en het andere
deel neemt de film voor zijn rekening.
Op dinsdag startten we een muzische opdracht met de Sint als thema. Tijdens turnen
raakten we bijna in de knoop met ons springtouw. GRAPJE! Het ging vlot en we hebben
goed gezweet 😥.
Het laatste uurtje hebben we toch al even gebrainstormd over onze film- en
circusvoorstelling. De grote lijnen staan vast.
Op woensdag ging het vijfde naar het zwembad maar we stonden voor een gesloten
deur... dan maar wat herhaling Frans gedaan in de bus en een stukje Sintcupsong
aangeleerd! Hoe plezant!
Op donderdag hebben we samen met juf Celien al een groot deel van ons filmscript
geschreven.. vrijdag doen we hier enthousiast aan verder! benieuwd? Kom dan zeker
naar de voorstelling! Verdere info volgt, dus houd de flashboem maar goed in de gaten!

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddag activiteiten:
22/11/'17: Swimmathon te Geraardsbergen voor niveau 3, 4, 5 en 6
24/01/'17: Badminton dubbel te Oosterzele voor niveau 5 en 6
31/01/'17: Tussen 4-vuren te Zottegem voor niveau 3 en 4
7/03/'17: Netbal te Oosterzele voor niveau 5 en 6
14/03/'17 of 21/03/'17: Ijsschaatsen te Liedekerke (met de bus) voor niveau 3, 4, 5 en 6
21/03/'17: Dans te Zottegem voor niveau 1 en 2
13/06/'17: Kidstennis te Geraardsbergen (met de bus) voor niveau 1 en 2
Kinderen krijgen steeds 2 weken voor de activiteit een inschrijvingsbriefje mee.
Sportieve groetjes, Marjolein

Leefschoolband
Beste (groot)ouders, leerkrachten, sympathisanten, toevallige passanten,
De Leefschoolband wordt vanonder het stof gehaald. Iedereen die wil en/of kan
deelnemen wordt met aandrang gevraagd zijn tuba of ukelele te stemmen en op te
blinken. We hebben een gitaar of 2, en een drumstel, we hebben al enkele nummertjes
die we willen spelen, en we hebben heel veel goesting.
Het einddoel is een optreden op 17 maart 2018. We spelen de nummers, en gaan daarna
nog eens ouderwets uit de bol. We praten na en drinken een glas (of 2), we schuifelen
enkele (dans)pasjes en gooien de heupen los; wie zou daar niet willen bij zijn?
Zowel op het podium als er voor, hetzelfde geldt voor de toog, deelnemen is
belangrijker dan niet …
We hebben zeker ook zangers/zangeressen nodig die een lied willen brengen. Het
genre noch de taal is belangrijk.
Soulfunkreggeawereldkampvuurfolkrockelctrospeedmetalgrungepunkpopdisco zeg
maar. Enige sociale druk, zelfs chantage is toegestaan om anderen te overtuigen.
Alle aspirant zangers en musici worden vriendelijk verzocht zich liefst vòòr 22
november kenbaar te maken bij Nicolaas Rahoens (papa van Merlijn) per mail
naar n.rahoens@pandora.be, of bellen naar 0485/26.61.36.
Tot binnenkort!

Emotionele remediëring ‘Stoppen met kroppen)
Geïnspireerd door de werking van de Bleekweide (Lut Celie) hopen we met de
Leefschoolkinderen, leerkrachten en ouders nog dit schooljaar gevoelsplekken te
integreren binnen Pimp-je-speelplaats. Er is een werkgroepje dat het proces mee
vormgeeft. We worden hierbij ondersteund door de mensen van de Bleekweide zelf. Na
de boeiende lezing van Lut Celie in de bib bezochten we met de werkgroep de
Bleekweide, waar we zelf konden zien en voelen hoe een zogenaamd gevoelsplekje er
dan kan uitzien. We plannen ook nog andere scholen te bezoeken die gevoelsplekken
geinstalleerd hebben om naar hun ervaringen (rond opstart, het levendig houden, er
zorg voor dragen, …) te luisteren. In de leraarskamer is er een inspiratiehoekje met
materiaal om binnen de klas een project aan te gaan. De
leerkrachten maakten op de laatste teamvergadering
tijd voor reflectie over gevoelsplekken binnen de
Leefschool en denken na hoe zij met de kinderen in een
eerste fase aan de slag kunnen gaan met het verkennen
en uiten van gevoelens. Gevoelsplekken die uit de
eerste brainstorm van het team komen gaan over boos,
verdrietig en bang, maar ook een ‘rust-plek’ en een ‘ikweet-het-niet-plek’. Na de kerstvakantie zal er vanuit
de ‘sprokkels’ concreter aan de slag worden gegaan met
de kinderen zelf. Tips of ideeën rond het vormgeven van
de gevoelsplekken (zoals duurzame materialen, …) zijn
welkom !!
Lindsay (mama Tuur en Rozanne) en Jonne (mama Stiene)

EVA Oosterzele

EVA Oosterzele organiseert op zondag 26 november een Donderdag
Veggiedag workshop over koken met seitan. Je leert zélf seitan maken en bereidt
verschillende seitangerechten. Je krijgt een woordje uitleg en proeft van alle
gerechten.
De workshop vindt plaats in Waterrad 1, Balegem van 10.00 tot 12.30u. Kostprijs is 15€.
Zin om te komen pruttelen en sudderen in de seitanstoofpot, schrijf je dan in
via oosterzele@evavzw.be!
Groetjes
Elena Lievens

