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AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪

02/06:
12/12: oudervereniging
Leefschoolfeest
12/06:
12/01: Nieuwjaarsreceptie
oudervereniging
22/06:
30/01: oudervereniging
uitreiking leesdiploma’s N1
om
24/02:
14.30
kinderactiviteit
uur (tijdens forum)
26/06:
27/02: leefgroepvergadering:
oudercontact
27/06: Lg
proclamatie
2: 18 – 19 N6
uurom 19 uur
Lg 1: 19 – 20 uur
Forum: Lg 5: 20 – 21 uur
▪ 25/05
01/03:(Wolkenvangers),
leefgroepvergadering
08/06
(Gekko’s)
Lg 4:
en18
22/06
– 19 (N1)
uur vanaf
14.30 uur
Lg 3: 19 – 20 uur
▪ 05/03: oudervereniging
Praatcafé:
▪ 17/03: leefschoolband +ouderfuif
▪ 26/06
17/05: vanaf
oudervereniging
15.30 uur
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
Leerlingenraad:
▪ 02/06: Leefschoolfeest
▪ 05/06
12/06:van
oudervereniging
8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine
Praatcafé:
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪ Zie
website
26/06
vanaf 15.30 uur

MENU

Leerlingenraad:
DEADLINES
▪ 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05

▪ Elektronische
inzendingen
stuur
en 05/06 van 8.45u
tot 9.10u
in deje
voor
donderdag
12.00u
naar
leraarskamer
o.l.v.
Martine
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

MENU

▪ Zie website

Leefschoolnieuws van de directie
Keuze godsdienst/zedenleer: Wie voor het schooljaar
2018-2019 zijn keuze wenst te veranderen moet voor 30
juni 2018 de nodige papieren komen ondertekenen bij
Martine. Na 30 juni 2018 is geen verandering meer mogelijk
voor volgend schooljaar.

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.

Afsluiten facturatie: Om de facturatie voor de maand juni tijdig op te maken zullen
vanaf maandag 25 juni 2018 geen warme maaltijden meer aangeboden worden. Gelieve
je kind boterhammen in die week mee te geven.
Tot zaterdag op ons leefschoolfeest !
Martine

Leefgroep 2| Kikkertjes en Schildpadjes
GGGGgggggrrrrrrr, beestige kreten uit de kikkertjes- en schildpadjesklas. Vorige week
hadden we onze zonovergoten uitstap naar Pairi Daiza waar we vele dieren konden
waarnemen. Zelfs de dino's komen tot leven in het fantastische dierenpark (tijdelijke
tentoonstelling). Iedereen heeft er ten volle van genoten. In de klas zijn we ons aan het
verdiepen in de wondere wereld van de dieren: snelle, trage, grote, kleine, enge en zelfs
grappige dieren. We zoeken op in de waaier aan boeken en komen vele nieuwe weetjes
tegen. Voor het schoolfeest kruipen we ook in onze dierenhuid en laten de dieren hun
gevoelens zien want ook zij voelen zich eens blij, bang, boos, verdrietig... . Kom het
zeker zien deze zaterdag! Tot dan.
Toedeloe,
Sofie en Valentine
P.S: dikke proficiat aan Marcel, die is nu 5 jaar!!!! Bedankt voor de verfrissende ijsjes.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen,
De laatste dagen werkten we rond verschillende thema's.
Hoe voelt het om een beperking te hebben? Hier hebben we kunnen ervaren hoe het is
om blind, doof of een motorische beperking te hebben.
Ook hebben we het afval eens onder de loep genomen en gekeken in welke vuilbak wat
moet.
Ook zijn we druk bezig aan onze Vaderdag en deze krijgt stilaan zijn vorm.
Wat staat er de laatste maand nog op het programma?
Verkeersweek, quiz van de projecten doorheen het schooljaar, sportweek.
Een fijn zonnig weekend voor iedereen!
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo allemaal,
De Stokstaartjes beleefden deze week een super GWP. We bezochten de Klepmolen in
Balegem, de politie, het containerpark, het gemeentehuis en stapten de bunkerroute in
Gijzenzele. We leerden onze gemeente dus veel beter kennen.
Dinsdagnacht bleven we in onze klas slapen. Het was een zeer gezellige avond met
aperitief, barbecue en een kampvuur. Een nachtje om nooit meer te vergeten dus!
Groeten van de Stokstaartjes

Leefgroep 4| Gekko’s
Hallo!
Deze week waren we op Gemeenteklas.
Maandagvoormiddag hebben we een spel
gespeeld waardoor we konden ontdekken
wat we deze week allemaal gingen doen.
In de namiddag hebben we de Klepmolen
in Balegem bezocht. Dinsdag moesten we
eerst onze route uitstippelen naar de
politie om er dan met de kaart naartoe te
stappen. In de namiddag deden we een
deel van de Bunkerroute in Gijzenzele. Die
dag bleven we op school slapen. 's avonds
hebben we geaperitiefd, bbq gegeten en
daarna een kampvuur met marshmallows
gedaan! Het was heel gezellig. We hebben
wel niet veel geslapen want het was heel
warm in de klassen en we waren 's
morgens vroeg wakker door het licht.
Woensdag zijn we naar een heel groot
grasveld in Oosterzele geweest waar we
groepsspelen gespeeld hebben zoals
voethonk. Donderdag hebben we het
containerpark bezocht en het
containerparkspel gespeeld. Zoals jullie horen was het al een zeer drukke en
interessante week! Morgen maken we een fotodagboek van de hele week die we gaan
tentoonstellen op het schoolfeest. Kom dus zeker eens een kijkje nemen!
Groetjes van de Gekko's.

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezertjes!
Deze temperaturen zorgen voor vrolijke feniksen!
Op maandag was het zoals gewoonlijk een hele dag niveau!
Maar op dinsdag hebben we heel hard gewerkt aan onze tijdslijn! Alle geschiedkundige
gebeurtenissen hebben een plaats gekregen op onze individuele tijdsband. We zijn dus
helemaal klaar voor onze projecttoets van vrijdag. Wat hebben we een enorme kennis
nu 😃.
Op donderdag hebben we ons volledig voorbereid op die toets. We vergeleken de
samenvatting van elke periode met onze eigen tijdslijn om te checken of wat we
gedaan hadden nu wel helemaal ok was! Resultaat: pico bello!
Op vrijdag testen we onze kennis om dan ten volle te werken aan ons vaderdagcadeau.
Maar we verklappen nog niets 😍
Groetjes,
Gust en juf

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

Lentefeest - communiefeest
Lentefeest, communiefeest, … grote feesten!
Een lentefeest in het bos boordevol symboliek.
Een communiefeest vol zang en creativiteit.
Alle feestelingen genoten ervan!
Een receptie die zoals elk jaar echt subliem kan genoemd worden, met heerlijke fijne
hapjes en natuurlijk het lekkere vocht in mooie glaasjes.
Langs deze weg dank aan allen die dit alles mogelijk maakten!!!
Fijn dat jullie een extra dimensie gaven aan het geheel!
Proficiat feestelingen!!!!
Juf Sofie en juf Ellen

