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EDITORIAAL

AGENDA

Ondanks de koude trokken we verder op ontdekkingstocht.
Op de boerderij is een beer geen beer maar een varken, een
moer is dan weer een konijn. Meester Jarno werd verrast in
de klas. Het ‘hoe bouw je een huis’ -project liep gewoon
door zonder bibberpremie. En de zesdes maakten kennis
met het PTI.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Inschrijvingen 2018-2019:
Deze starten vanaf maandag 5 maart 2018 vanaf 8.30u voor
broers/zussen en kinderen personeel. Vanaf maandag 26
maart 2018 om 8.00u starten 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.
De kinderactiviteit van zaterdag 24/02:
Dit was een groot succes. Hartelijk dank aan de deelnemers
en de organisators! Bijzondere dank aan DJ’s Gio en Joshua
en de broodjesmakers.
Emotionele remediëring (emohoekjes bouwen):
Omwille van ziekte kon Lut Celie niet aanwezig zijn op ons
vorige teamvergadering. We hebben een nieuwe afspraak
op maandag 12/03 om 16.00u. We kijken er alvast naar uit.
Ondertussen zal op dinsdag 06/03 de werkgroep terug
samenzitten om de volgende stappen uit te tekenen.
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DEADLINES

Jeugdboekenweek:
Ook dit jaar nemen we terug deel aan de jeugdboekenweek georganiseerd door de
bibliotheek van Scheldewindeke. Dit is een fantastisch aanbod en een meerwaarde voor
de kinderen.

Milieuweek:
Op vrijdag 09/03 komt Luc De Rocker naar leefgroep 4. Thema: De bezige bij.
Ouderactiviteit op zaterdag 17/03:
jij komt toch ook ! Kaarten in voorverkoop zijn verkrijgbaar op secretariaat of bij
directie.

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Deze week zijn we in de boekjes gedoken en hebben we veel opzoekwerk gedaan hoe al de
diertjes eruit zien en hoe die allemaal noemen, niet zo eenvoudig hebben we gemerkt. Van een
beer en een zeug en een moer en... hadden nog veel kinderen niet gehoord. De enige beer die ze
kenden is die uit hun bed en die van de dierentuin of in het wild groot en bruin. Dan toch even
anders bij onze varkens hé. Ook zijn we aan de slag gegaan om al deze diertjes ook eens zelf
vorm te geven op papier. Aan de hand van stappenplannen en ons opzoekwerk hebben we
reeds leuke dingen gemaakt met verschillende beeldende technieken. Voor ieder wat wils om
zijn beeldend talent te ontwikkelen en een eigen stijl te creëren. Ook maken we een
boerderijhoekje in de klas met knuffeltjes om leren te verzorgen en maakten we gepaste hokjes
met deurtjes die open en dicht kunnen. De derde kleuterklassers gingen voor de eerste keer
zwemmen en het was een groot succes, iedereen voelde zich als een vis in het water. Volgende
maandag opnieuw zwemmen, ze kijken er naar uit.
In de kikkertjesklas was er deze week ook een dubbel feest want Ida en Liv, onze oppervrolijke
tweeling was jarig, ze zijn 6 jaar geworden. Dubbel en dikke proficiat en bedankt voor de
traktaties, we hebben er van genoten en jullie waarschijnlijk ook. Dikke zoen!
Toedeloe en tot volgende week met meer nieuws vanuit de boerderijklasjes,
Sofie, Bieke en Valentine

Leefgroep 4| Gekko’s
Hallo!!
Vorige vrijdag hebben we ons voorblad
gemaakt. We konden kiezen tussen 2
technieken. De ene was een stempeltechniek
waarbij je een huis op een doorzichtig mapje
moest schilderen en die dan drukken op je
blad. Bij de andere moest je stukken tekst uit
kranten knippen, een huis op tekenen en daar
dan over schilderen. Maandag hebben we een
brainstorm gemaakt rond ons project hoe
bouw je een huis? Dinsdag deden we een
quiz. Die ging over de verschillende
aanzichten en over coördinaten.
Groeten van Kato en Suzie!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo allemaal,
De leerlingen van niveau 3 hadden woensdag na de speeltijd een leuke verrassing voor meester
Jarno. Zijn bord was leuk versierd. Dankjewel aan alle lieve kinderen van de klas! Samen bouwen
we aan een leuke klassfeer, dat kan je zien op ons groepsfoto.
Naast de klassfeer bouwen we ook verder aan ons nieuwe project ‘Hoe bouw je een huis?’ We
hebben ons in verschillende groepjes verdeeld om meer te weten te komen over huizen vroeger,
verschillende soorten huizen, de architect, de bouwwerf, de bouwmaterialen, enz.
Groeten!

Leefgroep 5| Wolkenvangers
Beste lezers,
Vorige week donderdag hadden we een snuffeldag in de middelbare school in Herzele, dit was
een heel leerrijke en toffe dag!
Vrijdag zijn we gestart met een nieuw thema: wegwijs in de wereld. In dit thema leren we
werken met de atlas, kaarten, kompassen en proberen we ook onze eigen fietsroute uit te
stippelen.
Dinsdag hebben we verder gewerkt in ons groepje aan onze bundel en kregen we ook al de optie
om te starten met ons voorblad. We mogen onze eigen fantasie wegenkaart maken!
Vandaag is het zesde naar het PTI in Zottegem geweest om een hele voormiddag rond techniek
te werken. We hebben ons eigen lampje mogen maken, gepersonaliseerd met onze eigen
naam. Jullie kunnen ons aan het werk zien op de foto's!
Vele groetjes van Gellert en de wolkenvangers

Bednet

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

Joggingclub Oosterzele

Spelletjesavond Broederlijk delen

