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AGENDA






Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

12/12: nieuwjaarsreceptie
oudervereniging
11/01:
12/01: kinderactiviteit
Nieuwjaarsreceptie
01/02:
30/01: leefgroepvergadering
oudervereniging
19/03:
24/02: kinderactiviteit
leefgroep
5, 4 en 3
27/02: leefgroepvergadering
leefgroepvergadering:
21/03:
Lg 2:
18 1– 19 uur
leefgroep
2 en
Lg 1:inschrijfperiode
19 – 20 uur
 11/03: start
Lg 5: 20 – 21 uur
broer/zus
01/03: ouderactiviteit
leefgroepvergadering
 23/03:
4: 18boerderijklas
– 19 uur
 27/03 –Lg
29/03:
N2
Lg 3: inschrijfperiode
19 – 20 uur
 01/04: start
 iedereen
05/03: oudervereniging
17/03:–leefschoolband
 01/04
03/04: bosklas +ouderfuif
N3 en N4
17/05: oudervereniging
 19/05:
Lentefeest/Eerste
 Communie
27/05: Lentefeest/Communie
02/06: Leefschoolfeest
Leefschoolfeest
 25/05:
12/06: facultatieve
oudervereniging
 11/06:
dag
 12/06: pedagogische studiedag
Praatcafé:
25/06: oudercontact
21/12 vanaf
15.30 uur
 26/06:
proclamatie
N6
 09/02 vanaf 15 uur
 30/03 vanaf 15 uur
Forum:
26/06door
vanafWolkenvangers,
15.30 uur
 25/01
08/02
door Zeepaardjes, 22/02 door
Leerlingenraad:
Maanvisjes, 22/03 door Feniksen,
 05/04
19/12,door
23/01,
20/02, 27/03,
Kikkertjes,
03/0515/05
door
en 05/06 17/05
van 8.45u
9.10u in de
Gekko’s,
doortot
Stokstaartjes
leraarskamer
Martine
en
14/06 door o.l.v.
N1 vanaf
14.30 uur
Praatcafé:
 20/12, 01/03, 05/04 en 25/06 vanaf
15.30 uur

MENU

Leerlingenraad:
Zie website
 22/01,
26/02, 26/03, 30/04, 28/05,
18/06 in de leraarskamer o.l.v.
Martine

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
MENU

voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Zie
website
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

DEADLINES

Leefschoolnieuws van Martine
Oproep poetsvrouw/-man gezocht:
Vanaf 01/02/2019 kan bij ons een poetsvrouw/-man starten ter vervanging van Tatjana
die in bevallingsverlof gaat. Ken jij iemand die hiervoor in aanmerking komt laat het dan
gerust weten aan Martine ?
Dank bij voorbaat voor jullie medewerking.
Vervanging opvang:
Op donderdag 20/12 zal Dries (onze opvangpersoon) niet aanwezig zijn op school. De
ochtendopvang wordt gedaan door juf Lise. De avondopvang wordt gedaan door juf
Marjan. Hartelijk dank juffen !
Ik wens iedereen fantastische feestdagen en een sprankelend, gezond, inspirerend en
liefdevol 2019 toe !
Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Hoi hoi of maken we er beter ho ho ho van...
We zijn klaar met onze nieuwjaarsbrief, onze wensjes staan genoteerd en we zijn klaar
om 2019 te begroeten. Jullie ook of is het net iets te snel gegaan?
Verder hebben we nog wat kerstige knutsels gemaakt om op te hangen of een mooi
plaatsje te geven. Op woensdag nog een gezellige spelletjesvoormiddag gehad met
hele lieve mama's en een papa die zich alweer konden vrijmaken. Merci, merci, merci.
De kinderen vonden het reuze fijn. Misschien ook een tip voor de kerstvakantie,
enthousiasme gegarandeerd!
En last but not least: we hebben kerstkoekjes proberen bakken en op vrijdag een
kerstfeestje gevierd. Alles erop en eraan.
Ik zou zeggen: een fijne vakantie gewenst, genieten genieten genieten van elkaar en al
het lekkers en ik zie jullie terug in 2019!
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hoi hoi hoi,
Deze week twee jarigen gevierd. Op maandag vierden we Boris zijn 4de verjaardag met
cakejes, sap en een mooi klascadeau. Hartelijk dank daarvoor.
We hebben ook allemaal onze eigen kerstboom geknutseld. Ben benieuwd waar hij zal
mogen pronken bij jullie thuis.
We sloten de week feestelijk af met het 2de verjaardagsfeestje, deze keer voor Korneel.
Hij mocht ook zijn 4de verjaardag vieren met een lekkere traktatie voor de klas. Dikke
proficiat jongen!!!
Ik wens jullie allen fijne kerstdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar, kusjes Sofie.

Leefgroep 5 | Feniksen en Wolkenvangers
Beste ouders,
Wij zijn nu bezig met ons project "Hoe maak je een concert met zelfgemaakte en
bestaande instrumenten?". Daarvoor hebben we allemaal ons eigen instrument
geknutseld. Met die instrumenten maken wij ook ons eigen muziek. Deze muziek kunt u
beluisteren op de nieuwjaarsreceptie.
Maandag is het 6de leerjaar naar het kaz in Zottegem gegaan. Daar hebben we allerlei
proeflesjes mogen doen (zorg, talen, stem, latijn,...).
Nu zijn we bezig met de nieuwjaarsbrieven. We zijn ook bezig met de toetsen.
De feniksen hebben ondertussen al hun alexandertje getrokken. (dat is een persoon die
je een tijdje in het geheim moet verwennen en vrijdag mag je hem/haar een cadeautje
geven)
Groetjes Fleur en Nanou 😜💩
SVS
Beste ouders,
Zoals jullie weten nemen we elk schooljaar deel aan enkele SVS-activiteiten op
woensdagnamiddag.
23/01
27/02
29/05

badminton dubbel
netbal
minivoetbal

3de graad
3de graad
3de graad

Scheldewindeke
Scheldewindeke
Scheldewindeke

Sportieve groeten,
Marjolein
Maverick 23/12/2018
Zoals jullie wellicht weten, speelde Andreas Van
der Meulen, oud-leerling en broer van Simon,
vorig jaar de hoofdrol in een kortfilm.
Op zondag 23 december a.s. wordt ‘Maverick’
gespeeld op CANVAS (23u40, wel ’n beetje laat
voor de jonge kijkertjes…).
Het is een kortfilm waarin een jongetje (Andreas
aka Stan) het verdriet bij het verlies van zijn
vader op eigen manier verwerkt.
De film speelde het afgelopen jaar op tal van
(kort-)filmfestivals, in België en wereldwijd
(https://www.earlybirds-films.be/maverick).
Geniet er van!
Peter
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