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EDITORIAAL

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leefschoolnieuws van de directie
Wanneer ik terugblik naar de voorbije weken dan kan ik
alleen maar vaststellen dat er veel werd gerealiseerd. We
konden genieten van meerdere toffe eindproducten bij
projecten of thema’s, nieuwe peuters zijn gestart, we
kregen bezoek van Lut Celie tijdens onze teamvergadering,
het bouwen van het amfitheater kreeg een boost dankzij
die massa helpende handen, kinderen en personeel
smulden van lekkere pannenkoeken, verschillende
collegagroepen (uitwisselingsmomenten met anderen
leefscholen) vonden plaats, er was een warm onthaal door
personeel voor ouders en kinderen op de
nieuwjaarsreceptie, er was interesse vanuit een andere
school voor het pimp-je-speelplaats-project, we hebben
met de werkgroep emotionele hoekjes inspiratie opgedaan
in De Driesprong in Deerlijk, … te veel om op te noemen.
Daarom zullen we dubbel en dik genieten van die heerlijke
vakantie.
Tot maandag de 19de.

24/02:
12/12: oudervereniging
kinderactiviteit
27/02:
12/01: Nieuwjaarsreceptie
leefgroepvergadering:
30/01: Lg
oudervereniging
2: 18 – 19 uur
24/02: Lg
kinderactiviteit
1: 19 – 20 uur
27/02: Lg
leefgroepvergadering:
5: 20 – 21 uur
01/03: leefgroepvergadering
Lg 2: 18 – 19 uur
Lg 4:
1: 19
18 – 20
19 uur
Lg 3:
5: 19
20 –– 20
21 uur
▪ 05/03:
01/03: leefgroepvergadering
oudervereniging
▪ 17/03: leefschoolband
Lg 4: 18 – 19 uur+ouderfuif
▪ 17/05: oudervereniging
Lg 3: 19 – 20 uur
▪ 27/05:
05/03: Lentefeest/Communie
oudervereniging
▪ 02/06:
17/03: leefschoolband
Leefschoolfeest+ouderfuif
▪ 12/06:
17/05: oudervereniging
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
Praatcafé:
▪ 02/06: Leefschoolfeest
▪ 09/02
12/06:vanaf
oudervereniging
15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪Praatcafé:
26/06 vanaf 15.30 uur
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 20/02,
30/03 vanaf
27/03,1515/05
uur en 05/06 van
▪ 8.45u
26/06 tot
vanaf
9.10u
15.30
in de
uurleraarskamer
o.l.v. Martine
Leerlingenraad:
▪ 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

MENU
DEADLINES

▪ Elektronische
Zie website inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Inzendingen op papier dienen
▪ voor
Elektronische
woensdaginzendingen
11.30u
stuur je
binnengebracht
voor donderdag te
12.00u
worden
naarop het
secretariaat.
bs.oosterzele@g-o.be
Inschrijvingen 2018-2019:
▪ Inzendingen op papier dienen
Deze starten vanaf maandag 5 maart 2018 vanaf 8.30u voor
voor woensdag 11.30u
binnengebracht
te worden
op het
broers/zussen en kinderen personeel. Vanaf maandag 26 maart 2018
om 8.00u
starten
secretariaat.

DEADLINES

we met het inschrijven voor de resterende plekjes. Gelieve de identiteitskaart van je
kind(eren) mee te brengen. Wens je meer info over de school dan kan je steeds
telefonisch contact opnemen met de directie op het nummer 09/362.49.63 om een
afspraak te maken.

Aandacht! Aandacht!
Hou alvast 24 februari vrij voor onze mega coole super toffe spetterende
kinderactiviteit!!!!!
Meer info op smartschool!
Groetjes,
Lieselot en Marjolein

Leefgroep 1| Pareltjes en Schelpjes
Bakkertje bakkertje wat doe jij met dat deeg? Dit is al lang geen vraag meer voor onze
kapoenen! We ronden ons project af door gezamenlijk een taart te bakken en maken in
de klas. Bedankt voor alle materialen die zijn binnengekomen!
Volgende week een weekje vakantie en na de vakantie starten we met een ingroeiweek.
We leren onze nieuwe peuters kennen en sprokkelen voor een nieuw project.
Fijne vakantie iedereen!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hier zijn we weer met nog wat nieuws over ons dinoproject. De kikkertjes hebben deze
week een uitstap gemaakt naar het huis van Kina om met een gids onze kennis nog wat
bij te schaven. De gids wist te zeggen dat wij hele aandachtige en slimme kinderen
waren. We gebruiken de juiste benaming: bv. Vliegend en zwemmend reptiel , een
iguanodon of een triceratops en nog vele andere. Dank aan de begeleidende ouders
want zonder jullie zou het niet mogelijk geweest zijn. Verder hebben we in de klas nog
met gips gewerkt: ofwel een fossiel gemaakt ofwel een dinobeeldje. Zal beiden prachtig
staan op jullie kast. Nu nog op een veilige manier naar huis meenemen, fingers crossed!
Ook de botten van de dino's hebben we van dichterbij bekeken en daar maakten we
ook een verwerking over. We voelen ons al echte paleontologen, trots op alles wat we
geleerd en gedaan hebben. Kortom een super interessant project dat meer dan
geslaagd was. Na de vakantie hebben we een inoefenweekje en daarna starten we ons
boerderijproject want onze uitstap ligt reeds vast. Na de vakantie mogen we juf Sofie
ook terug verwachten, iedereen verheugt zich om haar terug te zien. We ontvangen
haar met open armen en samen gaan we zorg dragen voor haar ( onze beverkwaliteiten
zijn exellent). Maar bij dit welkom hoort ook het afscheid van Marie-Luca. Dank voor de
goede zorgen en de leuke samenwerking. De kinderen hebben veel van je geleerd en ik
denk jij ook van hen, een leuke herinnering aan de leefschool in Oosterzele. Mercietjes
en hopelijk tot nog eens!
In de schildpadjesklas was het dinsdag ook feest want Arthur is 5 jaar geworden,
proficiat grote jongen en bedankt voor de lekkere traktatie.
Verder wens ik iedereen een deugddoende, korte maar krachtige vakantie. Misschien
zelfs met een vleugje sneeuw ( en voor diegene die gaan skiën : lots and lots of snow).
Toedeloe,
Valentine

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddag activiteiten:
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

Voedselteam

Verslag oudervereniging 30/01/2018
Aanwezig: Lieselot, Marie-Lucca (leerkrachten) Thomas, Guy, Stijn, Tom DB, Tom VW, Evelyn, Jonne, Sien,
Bert
Vorige vergadering werd geannuleerd door de hevige sneeuwval. Vandaar dat er nog iets oudere punten
opstaan.

-

Spaghetti avond
o Alles zeer vlot verlopen. Veel lovende reacties over het eten (zowel
vlees als vegetarisch). Doorschuiven verliep vlot. En ook in de après-bar
geen problemen.
o Opmerkingen:
▪ Kinderstoelen voor de hele kleintjes. Misschien aanschaffen? Of
ook oproep doen om mee te brengen.
▪ Fietsen kleuters werden hele avond gebruikt, ook door de
grotere kindjes. Niet de bedoeling. Aantal werden beschadigd.
Nakijken of herstellingen nodig zijn.
▪ Meer volk nodig bij opruimen op zondag.
▪ Nog geen definitief resultaat opbrengst

-

Stand van zaken project Lut Celie – Project emotionele remediëring
o Er is een werkgroep die bestaat uit Martine, Els, Lindsay en Jonne
o In de lagere schoolklassen komt dit project al goed aan bod. Bij de
kleuters ging dat iets minder vlot. Daarom is er een extra
oefening/brainstorm gedaan met de kleuters
o Momenteel wordt gekeken waar de gevoelshoekjes zullen ingepland
worden op de speelplaats (boos hoekje, vertwijfeld hoekje, blij hoekje).
Er wordt ook nagedacht over de materialen waar zo een hoekje uit
moet bestaan (weerbestendig,…)
o graag zou men tegen einde schooljaar resultaat willen hebben, maar
het tempo van de kinderen en het team wordt gevolgd. Er zal sowieso
een officieel openingsmoment komen om de hoekjes voor te stellen
aan kinderen en ouders.
o Vraag of bouw hoekjes reeds in budget van project zit, of dit nog apart
dient opgelegd te worden?

-

Opmerking Sinterklaasviering school
o Er was een initiatief van ouders die zelf gezonde koekjes gemaakt
hadden om toe te voegen aan de cadeauzakjes voor de kindjes
o Maar uiteindelijk bleken zakjes reeds gemaakt en zijn de koekjes er niet
meer in geraakt
o Als er initiatieven zijn van ouders is het belangrijk dat zij die tijdig
communiceren, zodat er goeie afspraken gemaakt kunnen worden. En
alles in het zakje geraakt.

o

Meer zwarte pieten handen

-

Nieuwjaarsreceptie
o Verliep allemaal vlot
o Ook de activiteit in de zedenleerklas was leuk
o Voldoende onder aandacht brengen

-

Kalender Schooljaar
o werd upgedate op smartschool, en belangrijkste data ook in flashboem
o de flashboem ‘feesteditie’ met alle data voor het hele jaar, misschien
meer centrale plaats geven op website of steeds bovenaan bij de
flashboems

-

Kinderactiviteit (zaterdag 24/2)
o Enkel voor kinderen, geen ouders op school
o Start om 16u voor alle kindjes met een workshop
o 1e en 2e kleuter fuif en eten 17u tot 17u45
o 3e kleuter en lager fuif en eten van 18u tot 19u
o Sandwiches met gezond beleg
o Er dient vooraf ingeschreven en betaald te worden

-

Ouderactiviteit – Leefschoolband (zaterdag 17/3)
o Band is blijkbaar stevig aan het repeteren
o Zal doorgaan in de oude refter/ turnzaal
o Eventueel thema -> prom night?
o Wordt ook opengetrokken naar vrienden van ouders
o Er zullen kaarten verkocht worden op voorhand (3€ VVK – 5€ kassa)
▪ Thomas neemt contact op met Lieven voor een ontwerp
o Stilaan tijd om reclame te maken voor de fuif
o Eventueel affiche laten ontwerpen door leerlingen?

-

Pimp je speelplaats
o Heel grote opkomst op de werkdag. Enorm veel werk gebeurd en
prachtig resultaat.
o Opmerking: Na de werkdag heel goed kijken wat er allemaal opgeruimd
moet worden.

-

EHBO Cursus
o Leerkrachtenteam gaat opleiding volgen tijdens pedagogische
studiedag

o
o

Voorstel om workshop voor ouders te organiseren, eventueel twee
avonden telkens twee uurtjes
Verdere uitwerking -> Sien

-

Berghok
o Berghok moet eens deftig opgeruimd worden. Kan veel ruimte
gecreëerd worden. Een deel van die vrijgekomen ruimte zou door
oudervereniging gebruikt kunnen worden
o Eens na school met enkele ouders. Afspreken met Djuro.

-

Verkoop ontbijt of kruiden?
o Ontbijtverkoop organiseren. Eind april.
o Stijn informeert hoe en of we dit doen.

-

Opmerkingen warme maaltijden
o Vragen ouders rond kwaliteit maaltijden (te veel saus, te weinig
voedingswaarde,…)
o Wanneer de leerkracht die begeleiding van de refter doet, vast stelt dat
eten niet in orde is; dan wordt dit doorgegeven aan de traiteur. Gebeurt
op vandaag.
o Zo was er te veel pudding als dessert, is ondertussen al aangepast naar
meer fruit en yoghurt. Ook andere zaken worden doorgegeven
o Vaak opmerkingen dat het eten op donderdag (veggiedag) niet lekker
is.
▪ Andere traiteur op donderdag?
▪ Andere oplossingen? Perfect mogelijk om lekker vegetarisch te
koken

-

Tijdig communiceren activiteiten tijdens school
o Vraag naar leerkrachten om tijdig te communiceren wanneer er tijdens
school ouderbegeleiding nodig is voor activiteiten zodat ouders ook
tijdig verlof kunnen voorzien, als ze willen begeleiden

-

Praatcafé
o Locatie terug af te spreken met Marine, afhankelijk van het weer
o Voorstel komt terug om kindjes in opvang te laten zolang ze op school
zijn, zo is het duidelijk voor begeleiders opvang

-

WK voetbal op de leefschool
o Data matchen België
▪ Ma 18/6 om 17u

o

-

▪ Za 23/6 om 14u
▪ Do 28/6 om 20u
Er wordt beslist om de eerste match uit te zenden op groot scherm op
school. Afhankelijk van opkomst, werk dat het met zich meebrengt –
wordt beslist of er vervolg op komt

SVS kalender
o Juf Marjolein maakt selectie van de aangeboden activiteiten
o Er zijn er nog pak meer. Daar kan aan deelgenomen worden op eigen
initiatief ouders.

Spelletjesavond Broederlijk delen

Pimp-je-amfitheater dag! Helpende handen!

Pimp je speelplaats – Bedankt en Nieuwe oproep
Aan alle helpende handen voor en achter de schermen: heel erg bedankt.
Jullie waren weer fantastisch!

Voor wie er zaterdag niet bij kon zijn:
we blijven aan de kar trekken:
een volgend werkmoment is gepland
op zaterdag 10 februari van 9
tot 12 u.

