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EDITORIAAL
Komkommertijd in de Leefschool … weinig nieuws, wel een
bijgewerkte agenda tot 30 juni.
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Nationale Pyjamadag van Bednet: Vrijdag 9 maart kon je
meerdere kinderen in pyjama of onesie zien rondlopen op
school. Dat doen ze niet zomaar. Zij steunen de langdurig
zieke kinderen en jongeren. Dankzij Bednet krijgen die
leerlingen de kans om toch de lessen te volgen, van thuis uit
en samen met hun eigen klas.
Woensdag 14 maart: Plantdag met de kinderen van de
lagere.
Donderdag 15 maart: Leefgroep 4 neemt deel aan de
zwerfvuilactie. Zij zullen onder begeleiding van volwassenen
de Groenweg en Keiberg (in de buurt van de school ) proper
maken. Zij zullen zich ook bezinnen rond zwerfvuil.
Vrijdag 16 maart: Actuakwis in Campus kompas Wetteren
voor de kinderen van het 6de leerjaar. Hopelijk kunnen ze de
opgedane informatie via opzoekwerk in meerdere kranten
daar weergeven. Wij duimen alvast.
Zaterdag 17 maart: De Leefschoolband verwacht je. Kaarten
in voorverkoop (€3/stuk) zijn verkrijgbaar op het
secretariaat.
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17/03:
12/12: leefschoolband
oudervereniging+ouderfuif
18/04
12/01:–Nieuwjaarsreceptie
20/04: boerderijklas N2
23/04
30/01:–oudervereniging
25/04: GWP Leefgroep 5
30/04:
24/02: facultatieve
kinderactiviteit
dag
09/05:
27/02: leefgroepvergadering:
pedagogische studiedag
10 en 11/05:
Lg 2: 18
vrijaf
– 19 uur
17/05: oudervereniging
Lg 1: 19 – 20 uur
21/05: pinkstermaandag
Lg 5: 20 – 21 uur
22/05:
01/03: leefgroepvergadering
facultatieve dag
23/05: pedagogische
Lg 4: 18 – 19 uur
studiedag
27/05: Lentefeest/Communie
Lg 3: 19 – 20 uur
02/06:
05/03: oudervereniging
Leefschoolfeest
12/06:
17/03: leefschoolband
oudervereniging+ouderfuif
22/06:
17/05: oudervereniging
uitreiking leesdiploma’s N1
om
27/05:
14.30
Lentefeest/Communie
uur (tijdens forum)
26/06:
02/06: oudercontact
Leefschoolfeest
27/06:
12/06: proclamatie
oudervereniging
N6 om 19 uur

Forum:
Praatcafé:
▪ 16/03
21/12 (Maanvisjes),
vanaf 15.30 uur
30/03
▪ (Zeepaardjes),
09/02 vanaf 15 uur
27/04
▪ (Stokstaartjes),
30/03 vanaf 15 uur
25/05
▪ (Wolkenvangers),
26/06 vanaf 15.30 uur
08/06 (Gekko’s)
en 22/06 (N1) vanaf 14.30 uur
Leerlingenraad:
Praatcafé:
▪ 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
▪ 30/03
en 05/06
vanaf
van158.45u
uur tot 9.10u in de
▪ 26/06
leraarskamer
vanaf 15.30
o.l.v.uur
Martine
Leerlingenraad:
▪ 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
Zie website

▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Elektronische
Inzendingen op
inzendingen
papier dienen
stuur je
voor donderdag
woensdag 11.30u
12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
binnengebracht te worden op het
▪ Inzendingen
secretariaat. op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

DEADLINES

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.

Leefgroep 5 | Feniksen

Leefgroep 5| Wolkenvangers
Dag lezers!
Vrijdag 2 maart hebben we in de voormiddag gewerkt aan onze planningen. In de namiddag
hadden we project en was er forum!
Maandag zaten we de hele dag in niveau. Maar N6 is naar de bib in Oosterzele geweest, hier
hebben we een lezing gekregen van de schrijver Bavo Dhooge. Hij vertelde heel wat over zijn
boeken en hoe hij precies schrijver is geworden, op het einde kregen we ook de kans om wat
vragen aan hem te stellen.
Dinsdag is N6 gestart met de voorbereidingen voor de actuaquiz die doorgaat op vrijdag 16
maart. Eerst heeft iedere groep een groepsnaam moeten bedenken. We moesten ook een joker
maken. Die kunnen we dan inzetten tijdens 1 vragenronde en dan krijgen we dubbel zo veel
punten. In de namiddag hebben we terug gewerkt aan ons project en hadden we turnen.
Woensdag zijn we gestart met de kranten te lezen, in ieder groepje is er telkens iemand
verantwoordelijk voor een ander deel uit de krant nl. sport, binnenland, buitenland, frontpagina,
weetjes en media-tv-muziek. We gaan zo iedere dag te werk tot volgende week vrijdag 16
maart.
Groetjes Ella De Cock en de Wolkenvangers!

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddagactiviteiten:
14/03/'18 : Ijsschaatsen te Liedekerke (met de bus) voor niveau 3, 4, 5 en 6
21/03/'18: Dans te Zottegem voor niveau 1 en 2
13/06/'18: 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

