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EDITORIAAL
Flashboem is terug! We hebben genoten van al die heerlijke
verlengde weekends. Uiteraard zaten we ondertussen niet
stil op de leefschool. Onze belevenissen van de voorbije
weken vindt u samengebundeld in deze editie.
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Vakantiekalender bingel: geld en strookje ten laatste
afgeven vrijdag 1 juni aan juf Els.
Inschrijvingen BBQ leefschoolfeest:
Gelieve je inschrijvingen voor de BBQ (cash of
overschrijving) zo snel mogelijk door te geven zodat we
tijdig de bestelling kunnen doorgeven aan de traiteur. Dank
voor je medewerking.
Medisch onderzoek: dinsdag 29/05 voor K2 in
Dendermonde.

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
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▪
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▪

27/05:
12/12: Lentefeest/Communie
oudervereniging
02/06:
12/01: Nieuwjaarsreceptie
Leefschoolfeest
12/06:
30/01: oudervereniging
22/06:
24/02: uitreiking
kinderactiviteit
leesdiploma’s N1
om
27/02:
14.30
leefgroepvergadering:
uur (tijdens forum)
26/06: Lg
oudercontact
2: 18 – 19 uur
27/06: Lg
proclamatie
1: 19 – 20 N6
uurom 19 uur
Lg 5: 20 – 21 uur
Forum:
▪ 01/03: leefgroepvergadering
▪ 25/05 (Wolkenvangers),
Lg 4: 18 – 19 uur 08/06
(Gekko’s)
Lg 3:
en19
22/06
– 20 (N1)
uur vanaf
▪ 14.30
05/03:uur
oudervereniging
▪ 17/03: leefschoolband +ouderfuif
Praatcafé:
▪ 17/05: oudervereniging
▪ 26/06
27/05: vanaf
Lentefeest/Communie
15.30 uur
▪ 02/06: Leefschoolfeest
Leerlingenraad:
▪ 12/06: oudervereniging
▪ 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
Praatcafé:
leraarskamer o.l.v. Martine
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
▪ Zie website
Leerlingenraad:
▪ 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
▪ Elektronische
inzendingen
leraarskamer o.l.v.
Martinestuur 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.
▪ Zie website

MENU

DEADLINES

MENU

Dag iedereen,
Na een verlengd weekend nog eens een volle week school.
We werkten in de klas ons project ‘de beestige
bloementuin’ af. Vergeet ook zeker de zonnebloemzaadjes
DEADLINES
▪ Elektronische inzendingen stuur je
niet te zaaien bij jullie thuis.
voor donderdag 12.00u naar
Ona startte bij de pareltjes en deed dit super voor haar
bs.oosterzele@g-o.be
eerste week.
▪ Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
Proficiat Noor en Marlon met jullie verjaardag!!
binnengebracht te worden op het
De oudste kleuters gingen al eens een kijkje nemen in hun mogelijke
klasje van volgend
secretariaat.
jaar. Wat vonden ze dit allemaal spannend!!
Een fijn weekend,
De juffen

Leefgroep 2| Kikkertjes en Schildpadjes
Hallo allemaal,
Deze week veel feestjes en lekkere traktaties want Warre, Alicia en Rosien waren
jarigen. Allen een hele dikke proficiat!!! De kinderen van K3 gingen voor de 1ste keer
naar het eerste leerjaar om leuke spelletjes te spelen. En ook de kleuters van de 1ste
kleuterklas kwamen eens bij ons spelen om hun nieuwe groep te leren kennen. Allemaal
superleuk en ook een beetje spannend. Verder deden we aan schrijfdans en maakten
we een vrije tekst voor in onze map. Volgende week start ons nieuw project met onze
uitstap naar Pairi Daiza. Tot donderdag, groeten Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen,
Wij zijn druk bezig aan 3 miniprojectjes. Afval, mensen met een beperking en tv en
media.
Vandaag hebben de kinderen verschillende afval onder de loep genomen. In welke
vuilbak hoort het thuis.
De kinderen van niveau 1 zijn volop bezig aan de voorbereidingen van het lentefeest en
de eerste communie. De kinderen van niveau 2 hebben reeds enkele lesjes outdoor
learning achter de rug.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo allemaal,
De lente is in het land, joepie! De
Stokstaartjes zijn gestart met het planten
van de moestuin. We zijn heel benieuwd
wanneer de groenten en het fruit zullen
kiemen. We hebben pompoen, maïs,
komkommer en nog vele andere zaden
gepland.
Vrijdag 4 mei zijn we voor ons project ‘Hoe
leefden mensen vroeger?’ op uitstap
geweest naar Gent. We bezochten het
Gravensteen, de School van Toen en kregen
een rondleiding van juf Martine. We zijn
met de bus en de tram naar Gent geweest.
Wat een avontuur. Het was een leuke dag!
Groeten,
De Stokstaartjes

Leefgroep 4| Gekko’s
Dag allemaal,
Vorige week maandag hebben we een sprokkelronde gehouden voor ons nieuw project.
We doen een project rond de tijd. De klas is verdeeld in groepjes en elk groepje doet
een deel van de tijdlijn. We konden kiezen tussen prehistorie, oudheid, middeleeuwen
of nieuwe tijd. Dinsdag hebben we vragen en activiteiten opgesteld. We hebben daarna
in ons groepje een tekst gelezen op wikikids over onze periode. Donderdag hebben we
bij turnen twee super leuke dansjes geleerd!
Deze week had iedereen veel materiaal mee voor het project; schilden, zwaarden,
helms en boeken! Opzoekwerk is bijna klaar. Gisteren was het buitenlesdag. Dan
hebben we buiten muzische gedaan en ook taal en rekenen. We zijn al aan ons
moederdagcadeau gestart maar verklappen nog niet wat het is! Vandaag hebben we
met de mama van Briek in de moestuin gewerkt.
Groetjes van Suzie, Guus en Briek

Beste lezers,
Twee weken geleden zijn we naar het Gravensteen en de School van toen geweest in
Gent. We hebben ook een rondleiding in Gent gekregen van juf Martine. Deze week
hebben we ons opzoekwerk afgerond. We zijn nu onze poster voor de reuze grote
tijdlijn aan het afwerken want volgende week is ons eindproduct.
Dinsdag is molenaar Michel naar onze klas gekomen om wat meer uitleg te geven over
de Klepmolen van Balegem want we gaan die bezoeken op GWP. We zijn al benieuwd!
Groeten van Jolan, Guus en Ella Marie

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezertjes!
Maandag we hebben het grote fietsexamen afgelegd. We deden allemaal een route in
de schoolomgeving en moesten van een aantal zaken tonen dat we ze konden: afslaan,
voorrang verlenen, kruispunt oversteken met een agent,...
We deden ook een fietsparcours op de school om onze stuurvaardigheid te testen.
Dinsdagnamiddag ging de jaarlijkse scholengordel door. We fietsten van school tot
school in groot Oosterzele en op elke school was een parcours. Leuke en sportieve
namiddagen hebben we achter de rug!
Een dikke dank je wel aan alle mama's die meefietsten!
Woensdagochtend las de juf een groot deel voor uit ons tweede voorleesboek dit jaar:
de avonturen van Lemony Snicket. Tof hoor!
Donderdagnamiddag was juf Sofie er niet en hebben we enkele activiteiten gedaan bij
juf Celien rond de verwerking van de GWP.
Op vrijdag reizen we even doorheen de tijd en gaan we onze tijdslijn vullen met de
belangrijkste zaken uit elke historische periode.
Liefs van Xandres en juf

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lieve lezers,
Wat een interessante week hebben wij beleefd. Onze GWP deed ons de geschiedenis
induiken. We leerden al spelend, al onderzoekend, al kijkend, al luisterend, al proevend
en al doende veel over de verschillende tijdsperioden.
Ons verhaal kan je aflezen op de foto's. Neem maar een kijkje op de website!

Deze week hebben we terug een volledige week school, dat is toch terug eventjes
wennen hoor!
Maar we zijn de week heel goed gestart, we hadden namelijk ons fietsexamen!
Juf Sofie en Juf Izabel hebben met ons de hindernissen enkele keren geoefend zodat we
goed wisten wat we precies moesten doen.
Ook de verkeersregels zijn nog eens kort herhaald, nadien mochten wij ons gaan
bewijzen! In de namiddag zijn we terug aan de slag gegaan in de klas zelf.
Dinsdag hadden we terug onze fiets nodig want toen hebben we deelgenomen aan de
fietsgordel, heel erg tof!
Donderdag zijn we gestart met de verwerking van onze GWP, de mythes en sagen
hebben we nu nog eens deftig onder de loep genomen.
Groetjes van Gellért en de wolkenvangers

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddagactiviteiten:
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

Oudervereniging: verslag
Verslag oudervereniging 17/05/2018
Aanwezig: Els en Olaia van het leerkrachtenteam ,Tom Van Wesemael , Evelyn De
Wilde, Stijn Tuypens en Tom De Boever
Crazy Concert Party 17/03/2018
Iedereen was enthousiast, geen kritische geluiden opgevangen. De sfeer zat er goed in,
dankzij het superoptreden van de leefschoolband en de driekoppige DJ-set. Voor
herhaling vatbaar.
Hoewel de ouderactiviteit niet gericht was op opbrengst zijn we door de
kaartenverkoop en vooral door de drankconsumptie gemakkelijk uit de kosten geraakt
en is er 1.223,95 € winst gemaakt !
Lentefeest
De voorbereiding verloopt via juf Ellen . Verschillende ouders zullen meehelpen bij de
versiering en het klaarzetten van de zaal, de bediening, de bereiding van hapjes en in
het bos.
Leefschoolfeest
Een extra feesteditie van de Flashboem werd reeds verspreid via smartschool met het
programma, het inschrijvingsdocument voor de BBQ (inschrijven is mogelijk tot 30
mei), de oproep voor helpers, de oproep aan taartenbakkers en andere dessertbereiders
en de inschrijving voor de speelgoedbeurs (ten laatste op 30 mei bij juf Els).
Er werd 250 € sponsoring opgehaald via Danny, de partner van Evelyn !
Varia
WK wedstrijden Rode Duivels op groot scherm
De eerste wedstrijd België – Panama op maandag 18 juni om 17 uur wordt als beste
optie gezien. Het sluit aan bij de opvang. Ouders die hun kinderen komen halen,
kunnen samen naar de match kijken bij een drankje en eventueel een hapje.
Er wordt nog op groen licht gewacht van Martine. Stijn volgt de organisatie verder op.
Veggiedag
De kwaliteit van de aangeboden veggiemaaltijd op donderdag wordt opnieuw
besproken. Kinderen haken af omdat ze het aanbod niet lekker vinden. Alternatieven
kunnen voorlopig niet gevonden worden.
Schoolstraat
Tom VW stelde de invoering van de schoolstraat voor, waarbij een gedeelte van de
straat voor een beperkte tijd tijdens de start en het einde van de schooldag verkeersvrij
wordt gemaakt. De Groenweg zou hiervoor kunnen in aanmerking komen. De
gemeente dient hiervoor toestemming te geven. Dit werd positief onthaald en wordt
eerst met Martine besproken. Er werd ook aangehaald dat ouders soms te dicht bij het
zebrapad parkeren waardoor er geen zicht is op overstekende kinderen.
Volgende oudervereniging op dinsdag 12/06/2018.

