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EDITORIAAL
Iedereen is weer met opgeladen batterijen gestart, dat
is te merken aan de vele nieuwe projecten.
Binnenkort feest op school. Vergeet niet in te schrijven
voor de spaghetti-avond op 18 november!
En waar zijn de muzikale ouders onder jullie?
Interessant nieuws hierover verder in deze krant.

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Leefschoolnieuws directie
Op dinsdag 28/11 is er medisch onderzoek voor N1 op
school. Ook die dag worden de vaccinaties aan de
kinderen van N1 en N5 gegeven.
Verslag leerlingenraad 17/10/2017.
Vertegenwoordigers van de leerlingenraad zijn:
N1: Anna en Wolf
N2: Numa en Jackie
Stokstaartjes: Tess en Rune T
Gekko’s: Guus en Jolan
Feniksen: Isha en Rune
Wolkenvangers: Niels en Ella (Annelies)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

18/11: etentje Leefschool
12/12: oudervereniging
12/01: Nieuwjaarsreceptie
30/01: oudervereniging
24/02: kinderactiviteit
27/02: leefgroepvergadering:
Lg 2: 18 – 19 uur
Lg 1: 19 – 20 uur
Lg 5: 20 – 21 uur
01/03: leefgroepvergadering
Lg 4: 18 – 19 uur
Lg 3: 19 – 20 uur
05/03: oudervereniging
17/03: leefschoolband +ouderfuif
17/05: oudervereniging
27/05: Lentefeest/Communie
02/06: Leefschoolfeest
12/06: oudervereniging

Praatcafé:
▪ 27/10 vanaf 15 uur
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
▪ 17/10, 21/11, 19/12, 23/01, 20/02,
27/03, 15/05 en 05/06 van 8.45u
tot 9.10u in de leraarskamer o.l.v.
Martine

Verwelkoming nieuwe leden van de leerlingenraad.
Leen maakte ook van elke groep een foto voor het
MENU
organogram.
Elke groep voorziet ook een doos waarin de ideeën
▪ Zie website
van de groep kunnen gestoken worden. Deze ideeën
worden maandelijks meegebracht en besproken.
DEADLINES
Er wordt een boomhut gebouwd in de bosjes.
▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
Afspraken worden doorgegeven aan de betrokken
bs.oosterzele@g-o.be
kinderen.
▪ Inzendingen op papier dienen
woensdag 11.30u
Klimmen in de bomen is gevaarlijk en daarom wordt een lijnvoor
voorzien
tot waar
binnengebracht te worden op het
hun handen mogen komen. Wanneer er geen lijn als kenmerk
in de boom is
secretariaat.
terug te vinden dan mag er niet in de boom geklommen worden.
Er is vraag om de cornervlaggen terug te plaatsen. Isha zal hiervoor zorgen.

Grotere goals aankopen is niet mogelijk maar wel nieuwe netten voor de huidige
goals. Martine neemt dit verder op.
Goals moeten steeds vastgezet worden. Martine geeft dit door aan Djuro.
Huisje opfrissen. Ideeën sprokkelen vanuit de groepen. Ook dak herstellen.
Martine bekijkt dit eveneens met Yvan en Djuro.
Leefgroep 1| Schelpjes en pareltjes
Dag allemaal,

Wat was het een blij weerzien maandag! En ook 3 nieuwe gezichten : juf
Stefanie is terug en Ezra (broertje van Martha) startte zijn peuterklasje bij ons.
Kim is een studente verzorging die 4 weken ervaring komt opdoen in onze
klasjes en opvang. Hartelijk welkom allemaal!
Deze week startte geen project, maar was het een inoefenweek. In zo'n week
doen we allemaal activiteiten en ervaringen die aan bod moeten komen en nog
niet aanbod kwamen.
Volgende week starten we met een nieuw project : Welke kleuren heeft de
regenboog?
We gaan startten met de hoofdkleuren en eindigen met het hele scala van de
regenboog, dat zal leuk worden!
Tot de volgende keer!
Leefgroep 2| Kikkertjes en Schildpadjes
Hier zijn we terug na een deugddoende vakantie voor iedereen. De kinderen
waren alvast dolenthousiast om er terug in te vliegen en een nieuw project te
gaan kiezen. Alweer leuke ideetjes en boeiende vragen. Wat het geworden is zal
je kunnen lezen op ons projectblaadje dat je in de mapjes zal vinden. Tegen
maandag mogen alle materialen mee naar school gebracht worden en dan
kunnen we onze projectplanning opmaken. In de kikkertjesklas was er een
herfstige spelletjesronde vol nootjes, kabouters en paddenstoelen. Dank aan
alle last minute helpende begeleiders, de kinderen zijn er helemaal in opgegaan
en daar doen we het voor hé. Verder hebben we in de beide klasjes gesmikkeld
en gesmakkeld want er waren jarigen. Zowel Merel als Thomas werden deze
week 5, proficiat en dank je wel voor de traktaties! Iedereen heeft er van
genoten.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | maanvisjes en zeepaardjes
Hallo iedereen,
Na de vakantie hadden de kinderen er terug heel veel zin in. Zo zijn we bijna
klaar met ons opzoekwerk en zijn de kinderen nu volop bezig met hun eigen
speelgoed te maken. En dit vinden ze wel héééééél leuk.
Op maandag gaan we dan nog eens op stap, jaja we gaan naar het
speelgoedmuseum. We vertrekken om 8u45 met de bus en enkele auto's.
Daar zullen de kinderen een rondleiding krijgen van een gids en een workshop.
Dit belooft een heel leuke dag te worden.
Groetjes,
De juffen
Leefgroep 4 | Stokstaartjes en gekko’s
Hallo iedereen,
Voor de vakantie is ons project film afgerond.
Deze week hebben we gesprokkeld voor een nieuw project.
Het gaat nog tussen:
1 Hoe werkt de politie?
2 Hoe kunnen we onze eigen wereldkeuken maken?
3 Welk leven is er in een moeras?
4 Hoe maak je gezonde snoepjes?
5 Hoe was het leven in de oertijd?
6 Welke sporten waren er vroeger?
Donderdag zijn de kinderen van N4 naar een voorstelling in de Amb8 geweest.
Dat was een mini-museum over het vliegveld dat 100 jaar geleden tijdens de eerste
wereldoorlog in Scheldewindeke op de Lange Munte lag.
Tot volgende week!
Veel Gekko groetjes!

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
De kinderen van N5 zijn dinsdag op medisch onderzoek geweest. Dat viel
allemaal best mee. N6 had veel niveauwerk die dag en ook een knutselactiviteit
met bladerverfdruk.
Op donderdag beluisterde N5 een fragment uit de herfst van Vivaldi bij juf
Izabel. We mochten er tijdens de eerste luisterbeurt zelf ons verhaal op
verzinnen. Leuke spitsvondige verhalen kwamen in onze hoofden. Uiteindelijk
hoorden we Vivaldi zijn verhaal: de jacht op een hert. Aandoenlijk hoe je de
jammerkreten hoort in de muziek.

Ondertussen sprokkelden we een 6-tal projectvoorstellen. Volgende week
reclameronde!
Op vrijdag gingen we kijken naar een tentoonstelling over het vliegveld dat 100
jaar geleden tijdens de eerste wereldoorlog in Scheldewindeke op de Lange Munte lag.

Bran en juf
Leefgroep 5 | Feniksen

Leefschoolband
Beste (groot)ouders, leerkrachten, sympathisanten, toevallige passanten,
De Leefschoolband wordt vanonder het stof gehaald. Iedereen die wil en/of kan
deelnemen wordt met aandrang gevraagd zijn tuba of ukelele te stemmen en op
te blinken. We hebben een gitaar of 2, en een drumstel, we hebben al enkele
nummertjes die we willen spelen, en we hebben heel veel goesting.
Het einddoel is een optreden op 17 maart 2018. We spelen de nummers, en gaan
daarna nog eens ouderwets uit de bol. We praten na en drinken een glas (of 2),
we schuifelen enkele (dans)pasjes en gooien de heupen los; wie zou daar niet
willen bij zijn? Zowel op het podium als er voor, hetzelfde geldt voor de toog,
deelnemen is belangrijker dan niet …
We hebben zeker ook zangers/zangeressen nodig die een lied willen brengen.
Het genre noch de taal is belangrijk.
Soulfunkreggeawereldkampvuurfolkrockelctrospeedmetalgrungepunkpopdisco
zeg maar. Enige sociale druk, zelfs chantage is toegestaan om anderen te
overtuigen.
Alle aspirant zangers en musici worden vriendelijk verzocht zich liefst vòòr 22
november kenbaar te maken bij Nicolaas Rahoens (papa van Merlijn) per mail
naar n.rahoens@pandora.be, of bellen naar 0485/26.61.36.
Tot binnenkort!
Pimp-je-speelplaats
Dag beste ouders,
Goesting om nog een handje te helpen aan de bouw van het amfitheater? Kom
dan volgende zaterdag 4/11 tussen 9 u en 12 u naar school!
We voeren die dag lichte metselwerken uit (en ja, vrouwen, voel jullie minstens
even aangesproken - hoe mooi is de herinnering aan al die metsende vrouwen
bij de eerdere bouwwerken van het amfitheater...) en er wordt beton gegoten
voor de tredes.
En noteer ook al deze datum in je agenda: zaterdag 9/12 Plezierige Plantdag!
Tot dan?
Groetjes,
De pimpers

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddag activiteiten:
22/11/'17: Swimmathon te Geraardsbergen voor niveau 3, 4, 5 en 6
24/01/'17: Badminton dubbel te Oosterzele voor niveau 5 en 6
31/01/'17: Tussen 4-vuren te Zottegem voor niveau 3 en 4
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

