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AGENDA

EDITORIAAL
Nieuwe projecten werden gekozen of opgestart: muziek en
kabouters betoverden de jongsten onder ons, de oudste
kleuters onderzoeken gefascineerd allerlei constructies.
Leefgroep 3 nodigden al hun grootouders uit en genoten
samen van een prachtig feest. De stokstaartjes
musiceerden met zelfgemaakte instrumenten en de
gekko’s hebben Mars gezien! De oudsten bezorgden de
jongsten een knus voorleesmoment en zetten zich nog
steeds met evenveel enthousiasme in voor het goede doel.
Veel leesplezier!

Welkom op ons
spaghettifestijn
24 november 2018
17 u. tot 21 u.

Leefschoolnieuws van de directie
Grootouderfeest: Dinsdag 20/11 konden we genieten van
glunderende grootouders en hun kleinkinderen. Met meer
dan 100 grootouders waren ze. Ieder zocht een geschikt
plekje in de eetzaal om z’n kleinkind zo goed mogelijk te
bewonderen. Er werd volop gefilmd en gefotografeerd. Na
het optreden en de attentie kon iedereen aanschuiven voor
koffie/thee met gebak. Na de smulpartij nog even naar de
klas om daar een kijkje te nemen en daarna tevreden naar
huis. Heerlijk ! Ik wil langs deze weg iedereen die heeft
meegeholpen bedanken. Ook aan de juffen een dikke pluim
want ze brachten een grappig toneelstukje….
Martine
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12/12: spaghettifestijn
oudervereniging
24/11:
12/01: pedagogische
Nieuwjaarsreceptie
28/11:
studiedag
30/01:–oudervereniging
10/12
14/12: cultuurklas N3 en 4
24/02:Warmathon
kinderactiviteit
14/12:
27/02: oudercontact
leefgroepvergadering:
20/12:
Lg 2: 18 – 19 uur
11/01: nieuwjaarsreceptie
1: 19 – 20 uur
02/02: Lg
kinderactiviteit
Lg 5: 20 – 21 uur
19/03: leefgroepvergadering
01/03: leefgroepvergadering
leefgroep
5, 4 en 3
Lg 4: 18 – 19 uur
21/03: leefgroepvergadering
Lg 3:
19 –1 20 uur
leefgroep
2 en
05/03: start
oudervereniging
 11/03:
inschrijfperiode
 broer/zus
17/03: leefschoolband +ouderfuif
17/05: ouderactiviteit
oudervereniging
 23/03:
27/05:–Lentefeest/Communie
 27/03
29/03: boerderijklas N2
02/06: start
Leefschoolfeest
 01/04:
inschrijfperiode
 iedereen
12/06: oudervereniging
 01/04 – 03/04: bosklas N3 en N4
Praatcafé:
19/05: Lentefeest/Eerste
 Communie
21/12 vanaf 15.30 uur
09/02 vanaf
15 uur
 25/05:
Leefschoolfeest
30/03 vanaf
15 uur dag
 11/06:
facultatieve
26/06 vanaf
15.30 uurstudiedag
 12/06:
pedagogische
 25/06: oudercontact
Leerlingenraad:
26/06: proclamatie N6
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
Forum:
leraarskamer
o.l.v. Martine
 30/11
door Stokstaartjes,
14/12
door Feniksen, 25/01 door
Wolkenvangers, 08/02 door
Zeepaardjes, 22/02 door
Maanvisjes, 22/03 door Feniksen,
05/04 door Kikkertjes, 03/05 door
Gekko’s vanaf 14.30 uur
 Zie website
Praatcafé:
 20/12, 01/03, 05/04 en 25/06 vanaf
15.30 uur

MENU

DEADLINES

 Elektronische inzendingen stuur je
Leerlingenraad:
voor donderdag
12.00u
naar
 04/12,
22/01, 26/02,
26/03,
30/04,
bs.oosterzele@g-o.be
28/05,
18/06 in de leraarskamer
 o.l.v.
Inzendingen
Martineop papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

MENU

 Zie website

DEADLINES
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Dag allemaal,
Koude dagen buiten, maar mooie warme dagen in onze klasjes dus.
In de pareltjesklas waren er 2 jarigen : Judith en Leon zijn nu 3 jaar!! Dit hebben we dan
ook gevierd in de klas! Hiep hiep hoera!
We gingen ook sprokkelen voor ons nieuw project. Er kwamen heel veel leuke spullen
binnen. Maar de muziekinstrumenten en het boekje over de verschillende
muziekinstrumenten waren zeer populair. Ons nieuw project is dus gekozen. We gaan
veel muzikaal genot tegemoet!
In de 2 klasjes kan je nu gekleurde linten/stroken zien hangen. Dat was om te meten
hoe groot we nu zijn. Binnen een paar maanden gaan we ons nog eens meten,
benieuwd hoeveel we dan zullen gegroeid zijn!
In de Schelpjesklas was deze week Laura die haar stage kwam doen. Het ging over de
straat en het was een hele goede en leuke week! Laura komt nog eens terug in de week
van Sint en 2 weken in het voorjaar.
Maandag starten we met een nieuw project : hoe leeft de kabouter?
We gaan hiervoor het boek van Rien Poortvliet : 'Leven en werk van de kabouter' als
rode draad gebruiken.
Alles rond kabouters is zeer welkom vanaf maandag!! In het bijzonder zijn we ook op
zoek naar kabouterknuffeltjes of popjes om mee te spelen in het kabouterbos.
Tot volgende week allemaal!!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Dag allemaal
Deze week begon ons nieuw project: “In onze straat: hoe ziet ons huis eruit?” De
kikkertjes mochten maandag een foto meebrengen van hun huis en hier iets over
vertellen! Iedereen vond dit enorm leuk! We hebben ook ons eigen huis getekend, dat
was een beetje moeilijk. De resultaten mogen er wezen en hangen op in onze klas!
Woensdag hebben we een spelletje gespeeld met verschillende soorten huizen, deuren
en ramen. We moesten proberen om ons huisje te verkopen aan de juf. Wat vonden wij
het fijn om veel centjes te verzamelen! Dansen en stappen in de straat is voor ons ook
geen enkel probleem. Het was fijn om ons eens uit te leven op het geluid van de trom.
Donderdag beginnen we met het maken van ons eindproduct: ons eigen huis maken uit
klei of kosteloos materiaal. Daar hebben we heel erg veel zin in! Vrijdag evalueren we
ons project en kijken we wat we onthouden hebben!
Tot de volgende!
Valentine & Lara

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo allemaal!
Deze week gingen we aan de slag met het project 'onze straat'. We bouwden erop los in
de klas! Op maandag maakten we beton om zo onze eigen stenen te maken. Op
dinsdag onderzochten we de kerk om ideeën op te doen. We bekeken filmpjes over
muren bouwen en bouwden er ook zelf met verschillende materialen. Op woensdag
gingen we aan de slag zoals echte architecten, we maakten schetsen met houtskool van
onze eigen kerk. Op donderdag begonnen de bouwwerken, we gingen in groepjes aan
de slag om onze eigen kerk te bouwen. Wat een werk! Op vrijdag werkten we alles af en
sloten we de week af met de opening van onze kerk.
Vele groeten uit de schildpadjesklas!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo lieve ouders
Misschien hebben jullie het reeds vernomen, maar de Stokstaartjes geven een concert!
Dit doen we met onze zelfgemaakte instrumenten!
Maandag zijn we gestart met het oefenen voor daarvoor.
We vinden het super spannend en hebben toch wel wat zenuwen voor vrijdag!
Duimen!!!!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste mensen,
Vorige donderdag zijn we samengekomen op school om 18u. Het was al
helemaal donker. We hebben naar de sterren en de maan gekeken. We hebben
door de telescoop ook Mars kunnen zien. Niet heel duidelijk maar je kon toch
een rode stip zien.
De mama van Bram en Linde heeft heerlijke chocomelk gemaakt en op het einde
hebben we nog Kiekeboe gespeeld. Het was heel leuk!
Vrijdag hebben we ons opzoekwerk voorgesteld aan de Stokstaartjes.
Deze week hebben we ons project definitief afgerond. Al het opzoekwerk zit in
onze map.
Morgen gaan we naar de muziekvoorstelling van de Stokstaartjes.
Groetjes van de Gekko's, Kamiel en Bram

Leefgroep 5 | Feniksen en Wolkenvangers
Hoi allemaal,
Ons project gaat over :DE WARMSTE WEEK
Donderdag hebben we een supertof liedje geleerd over de
warmste week
We zongen het in twee stemmen en nog twee koortjes er bij.
We zullen het volgende week op het forum brengen.
Onze acties voor de warmste week zijn nog steeds bezig.
Hier alles op een rijtje:
Ma 26/11: verkoop van droomvangers, kaarsjes, zakjes,
kussentjes, pomponnetjes en sleutelhangertjes in de
opvang.
Ma 26/11: verkoop van donutjes
Vrij 30/11: fluo-kinderfuif: VERGEET NIET IN TE SCHRIJVEN EN VOORAF 4 euro
(zonder drankje/hapje) of 6 euro (met drankje en zakje chips) af te geven aan Fleur.
Woe 5/12: verkoop van belegde broodjes: 3,5 euro (GRAAG VOORAF BESTELLEN bij
Fleur, Inga of Lobke N6)
‘Loop ze warm’ op 14/12 (info volgt)
Van Thebe, Lobke, Izabel en Pieke

SVS
Beste ouders,
Zoals jullie weten nemen we elk schooljaar deel aan enkele SVS-activiteiten op
woensdagnamiddag. Het aanbod is dit schooljaar heel mager maar hopelijk houdt dit
jullie niet tegen.
Ik kijk of er nog andere mogelijke activiteiten bij kunnen komen en ook voor sport na
school kijk ik nog wat er kan aangeboden worden.
23/01
27/02
29/05

badminton dubbel
netbal
minivoetbal

Sportieve groeten,
Marjolein

3de graad
3de graad
3de graad

Scheldewindeke
Scheldewindeke
Scheldewindeke

Klimaatmars op 2 december 2018
Wie trekt zondag 2 december mee naar Brussel voor de klimaatmars?
Wij trekken alvast mét onze kindjes naar Brussel, want uiteindelijk is het toch ook voor
hen dat we het doen :-). Het zou leuk zijn als we er een heuse leefschooldelegatie van
konden maken!
We nemen de trein naar Brussel, en vertrekken om 11u26 in Scheldewindeke of om
11u29 in Balegem (overstap in Zottegem).
Groetjes,
Annelies, Elena & Barbara

