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EDITORIAAL
Nog even genieten van elkaar en tegelijkertijd al even
piepen naar wat komen zal … de laatste weekjes werden
ingezet. Er staan ons nog mooie momenten te wachten!
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Groepsindeling 2018-2019: In de week van 25 juni zullen de
kinderen die een overgang maken naar een nieuwe
leefgroep een lijst meekrijgen met daarin hun klasgroep
voor volgend schooljaar. Omdat wij tot op heden nog geen
zicht hebben of onze tijdelijke leerkrachten mogen en
kunnen blijven zullen hun namen nog niet ingevuld worden.
Dit hangt namelijk grotendeels af van de verdeling vanuit
de scholengemeenschap. Van zodra ik hierrond meer
nieuws heb, breng ik jullie zo snel mogelijk op de hoogte.
Dank voor jullie begrip.
Godsdienst/zedenleer: Wijziging keuze mogelijk tot en
met 30 juni door het indienen van een nieuw
keuzeformulier (te bekomen op het secretariaat). Indien uw
kind volgend schooljaar hetzelfde levensbeschouwelijk vak
zal volgen, hoeft u niets te doen.
Maaltijden: Geen warm eten vanaf maandag 25 juni
omwille van het tijdig kunnen opmaken van de factuur.
Vrijdag 29 juni: les tot 11.30u. Opvang tot 12.30u op onze
school.
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AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪

12/06:
12/12: oudervereniging
22/06:
12/01: Nieuwjaarsreceptie
uitreiking leesdiploma’s N1
om
30/01:
14.30
oudervereniging
uur (tijdens forum)
26/06:
24/02: oudercontact
kinderactiviteit
27/06:
27/02: proclamatie
leefgroepvergadering:
N6 om 19 uur
Lg 2: 18 – 19 uur
Forum: Lg 1: 19 – 20 uur
▪ 08/06 (Gekko’s)
Lg 5: 20 – en
21 22/06
uur (N1)
▪ vanaf
01/03:14.30
leefgroepvergadering
uur
Lg 4: 18 – 19 uur
Praatcafé:
Lg 3: 19 – 20 uur
▪ 26/06
05/03:vanaf
oudervereniging
15.30 uur
▪ 17/03: leefschoolband +ouderfuif
Leerlingenraad:
▪ 17/05: oudervereniging
▪ In
27/05:
de leraarskamer
Lentefeest/Communie
o.l.v. Martine
▪ 02/06: Leefschoolfeest
▪ 12/06: oudervereniging

MENU

Praatcafé:
▪ Zie
website
21/12
vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
Leerlingenraad:
▪ bs.oosterzele@g-o.be
19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
▪ Inzendingen
papier
dienenin de
en 05/06 van op
8.45u
tot 9.10u
voor
woensdag
11.30u
leraarskamer
o.l.v.
Martine
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

DEADLINES

MENU
▪ Zie website

DEADLINES

▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
Inschrijvingen 2018-2019: Deze starten vanaf maandag 5
binnengebracht
te worden26
op het
maart 2018 vanaf 8.30u voor broers/zussen en kinderen personeel.
Vanaf maandag
secretariaat.

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.
Martine

Leefgroep 1| Pareltjes en Schelpjes
Wat een drukke weken!
We gingen volop knutselen en dansen voor het leefschoolfeest. Hopelijk hebben jullie
genoten van onze voorstelling. We hadden terug extra aandacht voor de gevoelens en
de kleuren die bij de gevoelens horen.
Na het leefschoolfeest gingen we terug aan de slag want vaderdag komt eraan...
Hierover kunnen we nog niet veel verklappen. Hopelijk zijn alle papa's blij met hun
cadeautje. Fijne vaderdag!
De oudste kleuters gingen ook terug kennismaken in de 2de kleuterklas. Wat hebben ze
er van genoten.
De juffen

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Deze week leerden we nog enkele leuke weetjes over enge, grote of bizarre dieren. Hoe
groot ze juist zijn, wat ze eten en waar ze leven. We verwerkten al die verschillende
dieren ook in een dierenalfabetboek. Voor elk wat wils. Met dit leuke eindproduct
hebben we ons project ook in schoonheid afgesloten. Volgende week is het
verkeersweek en mag iedereen zijn fiets meebrengen. Op donderdag is het onze
langverwachte sleep-over en afscheidsfeest van de 3de kleuterklassers. We kijken er
alvast enorm naar uit, leg de slaapzak en de knuffel al maar klaar want ze zijn er klaar
voor en de juffen ook.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3| Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo allemaal,
We zijn gestart met ons thema verkeer. Zo hebben we al eens gekeken welke
verkeersborden er staan in de omgeving van de school en wat deze eigenlijk allemaal
willen zeggen. Ook hebben wij geleerd om op de juiste manier de straat over te steken.
Maandag starten we met de fietsvaardigheden en dit vinden de kinderen steeds heel
leuk. Dus vergeet maandag niet allemaal de fiets mee te geven.
Ook hebben wij deze week al heel veel toetsen gemaakt en sluiten wij maandag onze
niet altijd leuke toetsenperiode af.
Groetjes, de juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen,
We zijn bezig met de toetsenperiode. We maakten
al verschillende toetsen van rekenen en taal.
Gelukkig hebben we geen hele dag toets maar
gaan we ook nog turnen, dansen we bij muzische
vorming en hebben we project.
Maandag deden we proefjes bij project. Weten
jullie hoe je een (gekookt) ei in een klein glazen
potje krijgt? Door er eerst een lucifer in te laten
branden. Plaats er dan het ei op. De lucifer zal
doven en het lijkt alsof het ei in het potje wordt
gezogen. Dit klopt niet helemaal want eigenlijk
wordt het ei in het potje geduwd. De warme lucht
in het potje koelt af waardoor de luchtdruk daalt.
De lucht buiten het potje (hoge luchtdruk) zal het
ei zo in het potje duwen. Een zuignap werkt net op
dezelfde manier.
Groeten van de Stokstaartjes

Leefgroep 5 | Feniksen

Maandag
Maandag was een gewone dag met zedenleer.
En daar hebben we met de poppenkast gespeeld.
En over vooroordelen gepraat.

Dinsdag
Hebben we gewoon niveau gedaan.
En had het zesde Franse toets.
In de namiddag heeft het vijfde en het zesde samen de Brabançonne geleerd.
Daarna hebben we ook samen honkbal gespeeld bij turnen.

Woensdag
Hadden we toets van de Brabançonne.
En werden we in groepjes verdeeld.
En dan moesten we om de beurt de Brabançonne zingen.

Donderdag
Hadden de zesdes toets werkwoorden en ook toets Frans.
En in de namiddag hebben we ons nieuw project gekozen.
Het werd beroepen en dan hebben we ook nog ons voorblad gemaakt.
En had het zesde nog turnen.

Het vijfde ging in de voormiddag naar het FabLab waar ze leerden programmeren!

Vrijdag
Gaan we echt van start met ons nieuw projectje!
Isha

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lezers,
Dinsdag hebben we samen tijdens de turnles
baseball gespeeld!
We hadden dit al eens geoefend maar dan op
een andere manier.
We hebben deze week ook onze creativiteit laten werken om het vaderdagcadeau te
maken. We hadden een partner gekregen, die moest de gips op het gezicht leggen van
het kind dat op de tafel lag. De leerling die lag mocht niet bewegen en enkel ademen
via de neus, voor sommigen was dit een zeer moeilijke taak! Maar toch had iedereen
een heel mooi vaderdagcadeau mee naar huis 😀

Bij de muzische les van juf Izabel zijn we begonnen met het maken van een dierelirium,
heel speciaal!
Vandaag zijn we gestart met sprokkelen voor een nieuw thema, hieruit is het thema
beroepen gekomen. De voorbladen hebben we al gemaakt, nu nog de rest!
Groetjes van Niels en de wolkenvangers!

