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E D I T O R I A A L

AGENDA

Hallo,

 Vrijdag 7 oktober 2011: duurzame
brunch: Geen boterhammen/Geen
warme maaltijd
 10 oktober 2011 - 20u
startvergadering Lentefeest
 25 oktober 2011:
leefgroepvergadering: Lg2 (19u-20u),
Lg5 (20u-21u)
 27 oktober 2011 van 14 – 15.40u
grootouderfeest
 9 november 2011:
Leefgroepvergadering: Lg1 (19u-20u),
Lg4 (20u-21u), Lg3 (21u-22u)
 13 januari 2012 – 18u
nieuwjaarsreceptie
 22 april 2012 lentefeest
 2 juni 2012 leefschoolfeest

Herfst, herfst,herfst,… het zegt me niets. Zon, rokjes, korte
broeken,topjes,… dat doet je toch denken aan de zomer. Wat kan
het weer in België toch raar doen!! Maar we klagen, niet hé! Ik
denk dat alle veldlopers het volledig met me eens zijn. Over de
veldlopers gesproken, ik hoor enkel maar lof en dat voor zowel de
leerlingen als de ouders die deelnamen. Doe zo voort, hup hup
leefscholers!
Toedeloe,
Valentine

GEVRAAGD | GEZOCHT
Hallo,
Ik ben mijn sleutelbos kwijtgeraakt op de leefschool.
Auto- en huissleutels hangen er aan en een plakje met een
tekening en de naam Wolf op.
Het zou fantastisch zijn moesten mijn sleutels terecht komen!!
Aster (mama van Tristan en Siel)

Hallo beste leefschoolouders,
Hier nogmaals een oproepje voor het breiclubje dat we gaarne
zouden oprichten. Er zijn al 3 geïïnteresseerden, maar om te
starten zouden we toch best met minimum 5 vrouw en/of man
zijn. Ten laatste ook nog een correctie: in het vorige oproepke
vermeldde ik dat de papa van Eli ons zou leren breien, maar het is
de papa van Annelies. Sorry aan de resp. papa's. Ik ken nog niet
iedereen zo goed en sla al eens wat ouders en kinderen door
mekaar. Voor wie wil meedoen, bel gerust op het nr.
0485/146566, Elisabeth (mama van Lotje)
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MENU
 Maandag 03/10: soep + pasta met vier
kazen en tomatenblokjes
 Dinsdag 04/10: soep +
quornfilet/visfilet met spinaziestoemp
 Donderdag 06/10: soep + balletjes in
tomatensaus met brunoise groenten
en frieten
 Vrijdag 07/10: er wordt een brunch
voorzien voor alle kinderen

DEADLINES
 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 16.00u naar
flashboem@leefschool.be.
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Rune is drie geworden! Hiep hiep hoera! Alles verloopt goed in ons schelpjesklas. Met de jongste
leefscholertjes volgen we de seizoenen. Er is nog plaats op onze herfsttafel voor spulletjes over de herfst,
dus geef maar mee. We maken egeltjes van brooddeeg, slakken van klei en zijn volop bezig de klas en alle
materialen te ontdekken.
Lieve groetjes
Nele

Leefgroep 2 | Schildpadjes en de kikkertjes
Projectnieuws: Deze week héél veel verwezenlijkt om ons eindproduct tot een goed einde te brengen. Er
werden volop schilden, zwaarden,helmen, kronen, gordels, jonkvrouwhoeden,… gemaakt. Hierbij kregen
we ook hulp van de zusjes Camaert ( Aster in de schildpadjesklas en Jasmien in de kikkertjesklas) en bij deze
willen we hen ook hartelijk bedanken. De uitstap naar de Kaaihoeve is super goed verlopen en de
schildpadjes hebben de kikkertjes al warm gemaakt voor als zij op uitstap gaan. Donderdag konden we
genieten van een toneelstuk “Blaas het licht maar uit”. Waarover ging dit?? Haha, vraag maar eens aan je
kleuter!
Franse initiatie: herhaling vingerversje
Uitstapjes: Maandagnamiddag 03/10: schildpadjes gaan paardrijden naar de buckwalhoeve en op
donderdagnamiddag 06/10 gaan de kikkertjes paardrijden. Donderdagnamiddag 20/10: kikkertjes naar de
Kaaihoeve.
Groetjes
Sofie en Valentine.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Eerst en vooral willen we al onze veldlopers een dikke pluim geven. Jullie liepen allemaal fantastisch!
Deze week hebben we ons opzoekwerk afgerond voor het project Hoe maak ik een CD? We luisterden ook
naar enkele mooie klassieke muziekstukjes en keken daarbij naar enkele prachtige kunstwerken. Zelf
maakten we ook prachtige tekeningen bij het muziekstuk ballet van de kuikens gecomponeerd door
Moessorgski. Je kan de kunstwerken bewonderen in de klas. Volgende week werken we onze eigen
instrumenten af en kunnen dan zelf beginnen met componeren en musciceren.
Tijdens niveauwerk kregen we reeds een aantal braingym sessies door Somaya. Elke dag zorgen we voor
ons geluksbrenger het klavertje4. We drinken eerst water, masseren dan de breinknoppen, doen de
kruisloop en in en uit de knoop. En dan zijn we helemaal klaar om allerlei nieuwe dingen te leren. Heel
boeiend hoor. Misschien ook interessant om thuis te doen voor je start aan de huistaak.
Lieve groetjes
Juf Kaat

Pa ts ! Boe m!
De maanvisjes zijn goed vertrokken met het dino- en muziekproject. Dat de dinosaurussen niet de liefste
dieren zijn hoeven we jullie alvast niet meer te vertellen maar ze zijn wel heel boeiend! Deze week is er al
heel wat opzoekwerk gebeurd en herkennen we nu al dino’s aan hun schaduwbeeld en geluid. Maandag
brengen we ook een bezoek aan een museum ‘De wereld van Kina’ waar we een rondleiding en meer uitleg
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zullen krijgen over deze prehistorische dieren. We hebben in de klas al naar kleine fossielen gekeken maar
daar krijgen we er vast nog veel grotere te zien.
Volgende week donderdag willen we zelf dino’s gaan maken. Mama’s of papa’s die ons in de namiddag een
handje kunnen komen helpen zijn zeer welkom.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!
We hebben er een zware week opzitten! Maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag veranderde onze klas
in een echte bouwwerf! We maakten namelijk kijkdozen waarin je de woningen van vroeger kan bekijken.
We hebben er heel hard voor moeten zwoegen, maar het resultaat mag er wezen! Kom gerust eens piepen
in ons klasje!
Naast het bouwen, deden we natuurlijk ook aan niveauwerk, turnen en godsdienst/zedenleer!
Op woensdag namen veel kinderen van de klas deel aan de veldloop. We behaalden zelfs enkele trofeeën!
Proficiat! En Rune zorgde voor een gezond tussendoortje: zij trakteerde ons op heerlijke zelfgekweekte
druifjes! Mjammie!
Volgende week ruilen we ons bouwmateriaal in voor naald en draad. Zijn er soms nog mensen die ons een
beetje willen helpen? Laat het ons maar weten! Alle hulp is meer dan welkom! 
Prettig weekend!
De Gekko’s

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
We zijn volop gestart met de doe-activiteiten rond ons project.
Deze week hebben we kleren en maquette gemaakt .
De mama's van Marthe en Marie hebben ons geholpen .
Waarvoor dank.
Ons project gaat over de prehistorie tot en met de nieuwe tijd.
We schreven ook een brief naar onze grootouders met enkele vragen over hun tijd.
We wachten al vol ongeduld op hun antwoorden.
Astrid, Eva-Marie, Margot
De stokstaartjes

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lezer(tje)s,
deze week zijn we begonnen met de voorbereidingen van onze eigen Olympische Spelen. Er komen 6
sporten aan bod: zwemmen, basket, turnen, triatlon, voetbal2 en stoelencross. Woensdag was het
zwemmen. Het was reuzeleuk! Er waren verschillende wedstrijden: coolste sprong van de wipplank, beste
duik, verst onder water zwemmen, met zo weinig mogelijk zwembewegingen de overkant bereiken en om
ter snelst 25m zwemmen. De winnaars zijn nog niet bekend. De punten moeten nog geteld worden. We zijn
benieuwd! Donderdag en vrijdag hebben we aan leren leren gedaan want volgende week vrijdag is er
projecttoets.
Deze week hadden we ook een jarige: Runa. Ze werd 10 jaar.
Groetjes van Jora en Marte

e

flashboem | 17 jaargang | nummer 4 | 30 september 2011 | flashboem@leefschool.be

Leefgroep 5 | Feniksen
Halokidoki ploppertjes... OEPS.... LEEFSCHOLERTJES!!!!!!!
Ons project gaat over geld. (Money is so funny in a richmans world!!!)
Al ons opzoekwerk is klaar en we zijn al aan het studeren voor de toets.
Proficiat voor alle kinderen die mee hebben gedaan met de veldloop!!!!!!!!!!!!!
daaag!
Dries en Kobe
Bijna vergeten !
vrijdag 30/09/11 is het bakdag van de feniksen!
zeker centen meebrengen want de opbrengst gaat naar het goede doel.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
AANDACHT ! AANDACHT ! Vanaf nu drinken we nog enkel water en soep op de school…
Omdat wij zowel bij de kleuters als bij de lagere water drinken stimuleren en gans de dag aanbieden willen
wij jullie melden dat er vanaf maandag 3 oktober 2011 geen sapjes in plastieken flesjes of brikjes meer
toegelaten worden op onze school. Gelieve je kind geen brikje of plastieken flesje meer mee te geven. Geef
hen wel door dat ze gedurende de dag steeds water mogen drinken in de klas en in de eetzaal. Dit is zeker
een goede stap in de richting van verminderen van de afvalberg en dit past perfect in ons
gezondheidsbeleid. Mogen wij dan ook vragen dat kinderen van de lagere die koekjes meebrengen dit liefst
in een koekendoosje bijhouden want in de loop van september werd heel wat zwerfafval (vooral
verpakkingen van koeken) op de speelplaats gevonden. Er zijn nochtans voldoende vuilbakken in de buurt.
Dit aspect wordt verder opgevolgd.
Aanvulling van ontbrekende gegevens:
In de loop van volgende week wordt aan de desbetreffende klassen een briefje meegegeven met daarop de
enkele aanpassingen die ik ontvangen heb i.v.m. adres- en/of telefoonnummerwijziging mama/papa van
kinderen.
Ik heb nog van een aantal ouders geen instemming schoolreglement en/of toestemming beeldmateriaal
gebruiken ontvangen. Gelieve deze documenten zo snel mogelijk in orde te brengen door te ondertekenen
en aan de leerkracht of op secretariaat af te geven.
Woensdag 5 oktober 2011:
er is die dag geen school voor de kinderen. Er is die dag ook geen opvang. De leerkrachten van de lagere
volgen een nascholing i.v.m. het geven van krachtige instructies o.l.v. de pedagogische begeleidingsdienst.
De kleuterleidsters integreren de nieuwe leerplannen in hun kindvolgsysteem.
Vrijdag 7 oktober 2011:
Brunch voor alle kinderen en leerkrachten. Geen warme maaltijd of boterhammen voorzien voor die dag.
Gelieve vooraf met Martine contact op te nemen voor kinderen die speciale voeding gebruiken zodat we
onderling een regeling kunnen afspreken.
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Opstart nieuwe werkgroep:
Werkgroep PR/marketing leefschool: pr@leefschool.be
Zowel tijdens de oudervereniging, de schoolraad en de teamvergadering werden reeds meerdere ideeën
besproken om onze school nog meer bekendheid te geven. Wij stellen nog steeds vast dat heel veel
mensen niet weten dat er in Oosterzele een leefschool is. Tijdens onze eerste bijeenkomst met ouders en
leerkrachten is het de bedoeling om samen enkele haalbare ideeën in concrete uitwerking te zetten. Heb je
zin om hieraan mee te werken ? Ga dan naar http://doodle.com/ubvfvisiiizt65gt en geef je vrije avonden
door zodat we een gemeenschappelijke avond kunnen vastleggen waarop de eerste vergadering zal plaats
vinden. Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking
De schoolroutekaart van Oosterzele:
Elk oudste kind krijgt op vrijdag 30 september een schoolroutekaart mee. Deze werd vorig schooljaar
opgesteld met medewerking van alle Oosterzeelse scholen. Op de kaart is te zien welke fietsroutes veilig,
onveilig of in aanleg zijn. Ook de gevaarlijke knelpunten worden erop weergegeven met foto en toelichting.
Gelieve samen met je kind even na te gaan of jullie de meest veilige route gebruiken. Dank voor uw
medewerking.
Martine

Mos | Greenteam
BELANGRIJK NIEUWS:
Duurzame brunch slaat de brug tussen de Vredesweek en de week van de Fairtrade:
Vrijdag 7 Oktober 2011 krijgen alle leerlingen een eerlijk en duurzaam middagmaal op school. De
verrekening hiervan zal terug te vinden zijn op de factuur van uw kind. Uw kind moet die dag geen
boterhammen meebrengen naar school en er wordt ook geen warme maaltijd voorzien.
De duurzame brunch al even toelichten:
In de lessen Godsdienst/Zedenleer wordt er de komende weken aandacht besteed aan duurzame
ontwikkeling, met een knipoog naar mens en natuur, daar hoort ook de aandacht voor eerlijke handel bij.
Daar mondiale vorming en MOS wel eens vaker hand in hand gaan bij ons op school, kozen wij ervoor om
dit schooljaar de week van de Fairtrade op gang te trekken met een duurzame en eerlijke brunch. Op die
manier krijgen de leerlingen alvast een voorsmaakje van wat dit allemaal kan inhouden.
De beter sorteertip
Voor wie het nog niet wist, onder het afdak van de lagere is er een afvalstraat. De bedoeling van onze
afvalstraat: ons eigen afval juist sorteren zodat het recycleerbare materiaal na de ophaling door ILVA ook
daadwerkelijk kan verwerkt worden tot iets nieuws. Hoewel de meeste onder jullie al goed weten hoe te
sorteren, is onze afvalstraat echt ziek.
In de metalen vuilnisemmer met groen deksel die bestemd is voor groenten- fruit- en tuinafval vonden de
stokstaartjes en juf Ann enkele plastic koekpapiertjes. De zwarte bak voor papier- en karton zat vol met
plastic verpakkingen van koekjes, brikjes en potloodslijpsel. Ook in de groene vuilnisbak aan de muur voor
restafval zat het vol met brikjes, terwijl de blauwe bak voor brik, blik en plasticflesjes er gewoon naast
staat.
Er is dus werk aan de winkel.
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Weet jij niet hoe het met jou afval verder moet, kijk dan even boven de vuilnisbakken waar je een voorbeeld
vindt van wat er in de betreffende vuilnisbak mag. Is dit toch niet helemaal duidelijk, aarzel dan niet om de
juf of meester van toezicht even te vragen jou wegwijs te maken.
En voor iedereen die nog beter wil leren sorteren is er de interessante website van Fost:
www.betersorteren.be

Fiets-en wandelroute
Beste fiets- en wandelvrienden,
voortaan kan je in en om onze mooie gemeente zalig wandelen en fietsen langs veilig uitgestippelde
wegen.
De Oosterzeelse scholen (waaronder ook de leefschool) onderzochten de voorbije jaren samen met de
kinderen de schoolomgeving naar mooie plaatsen en evenzeer naar knelpunten voor fietsers en
wandelaars.
In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen werden deze bevindingen in kaart gebracht. Letterlijk.
Je kind kreeg deze week een kersverse fiets- en wandelkaart mee naar huis: de schoolroutekaart.
Deze werd vorige dinsdagochtend plechtig ingehuldigd aan de sporthal door enkele belangrijke meneren
waaronder ook de burgemeester. Vele kinderen van de Oosterzeelse scholen waren bij deze ceremonie
aanwezig. En wij ook met een 7-tal fietsertjes. Houd de plaatselijke kranten maar in het oog! En als je heel
goed zoekt, zal je ons (Reinout, Helena, Giel, Roel, Piet en Kobe) wel ergens vinden! (tip: wij staan achter de
burgemeester. Euh ... letterlijk welteverstaan ...)
Sportieve groetjes,
juf Izabel

Verslag oudervereniging 13 september 2011
1.
2.
3.
4.

5.

Welkom
Voorstelling alle aanwezigen
Korte schets werking van de oudervereniging
Voorstelling Website / nieuwe flashboem
De nieuwe website en flashboem zijn super ! Zeer mooie layout ! Zeer praktisch opgebouwd.
Alleen maar lovende woorden… met dank aan alle helpende handen !
Uit de groep:
Organisatie fiets/carpool op de website: Geert neemt dit verder op.
De adressenlijst komt niet op de website.
Op termijn ziet Izabel het zitten om de website verder te gaan opvolgen.
Fotomateriaal wordt verzameld bij Izabel. Zij maakt een selectie voor op de website. Er is
ook een link naar Flickr waar alle foto’s beschikbaar zijn.
Graag een leefschoolkalender met daarin de schoolkalender én de aktiviteitenkalender.
Brainstorm uit het praatcafé
Kaas- en streekbierenavond
Nieuwjaarsreceptie: wandel/sprookjestocht
Foto-fietstocht
Sneukeltocht
Vrij podium
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Werkgroep 20 jaar leefschool dit jaar al opstarten
OPROEP !
Wie wil graag meedenken hoe we 20 jaar de leefschool kunnen vieren?
Graag contact opnemen via 20jaarleefschool@leefschool.be

6.

Iets rond jaarthema technologie : Home-trainer-milkshakemaker, zonnekokers, …
Juf Els en juf Nele zijn techniekcoaches. Eventueel mee in de ateliers
Label groene school?

Evaluatie leefschoolfeest – duurzame markt 2011
Zeer sfeervol en zeker voor herhaling vatbaar!
Uit de groep:
Timing beter op punt stellen
Niet altijd leefschoolfeest en duurzame markt samen vb. om de 2 jaar
Aanbod was te groot en de activiteiten lagen te veel verspreid ( wat initieel wel de bedoeling
was ). Meer bewegwijzering nodig en een aanspreekpunt voor nieuwe ouders en kinderen.
? Dubbele benaming: leefschoolfeest/ infodag
Wat bij regenweer?
Ivm BBQ toch een vraag rond prijs/kwaliteit en vegetarisch aanbod.
 Er mag steeds een andere traiteur gezocht worden. Zelf bereiden mag wettelijk niet. De
traiteur moet aan dezelfde voorwaarden willen werken als de huidige. Op de laatste moment
aantallen doorkrijgen, zelfde winstmarge…

7.

Evaluatie Ijsbrekersavond ( 29/8 )
Martine stuurt de uitnodigingen.
Dubbel doel gesteld: nieuwe leerlingen welkom heten maar ook de nieuwe leerkrachten eens
“bekijken “. Een geslaagde avond.

8.

Infoavond ( 6/9)
Minder informeel, betere structuur, veel info
Ook afspraken op papier voor alle leerlingen en ouders
Opnieuw franse initiatie werd goed onthaald ( meerwaarde )
Graag toch verder timing nakijken zodat ouders alle leefgroepen kunnen bezoeken

9.

Leefgroepvergaderingen ( 25/10 en 9/11 )
Projectwerking wordt voorgesteld
Ouders kunnen in gesprek gaan
Uit de groep:
Graag een link in FB naar ABC uitleg leefgroepvergadering

10. Mededelingen en rondvraag
Afspraken rond de Tipi: Kaat neemt dit verder op. De tipi is verplaatst naar het veldje ( waar
Kaat hem ook wat in het oog kan houden ). Bij wind moet hij open staan. Er is een
beurtsysteem opgestart voor tijdens de speeltijden . De tipi blijft voor iedereen toegankelijk
maar niet iedereen tegelijkertijd.
Verzekering oudervereniging: er wordt een verzekering afgesloten omdat de
schoolverzekering geen ongevallen dekt als het om activiteiten gaat die georganiseerd zijn
vanuit een ouderverzekering.
Gemachtigde opzichters: Dit schooljaar neemt het leerkrachtenteam extra toezicht op om
ook een gemachtigde opzichter aan de poort achteraan te zetten. Als ouders vinden we dit
super maar het neemt voor het team veel tijd in. Daarom:
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OPROEP !
Wie is geïnteresseerd om ook gemachtigde opzichter te worden?
Vrijwilligers kunnen zich melden bij Martine.
Tijdstippen om de oversteek aan de schoolpoorten te bewaken:
Ochtend: 8.30 – 9u. en namiddag: 15.40 – 16u.
-

-

-

Stimuleren leerlingeninstroom jongste kleuters brainstorm:
Flashmob, getuigenissen op de website, flyers, …
Leren leren: op 29/11 door Paul Maes voor leerlingen ouders van leefgroep 5
Kleuters maximumfactuur: door de combinatie maximumfactuur en de stijgende
de
vervoerskost van de zwembadbezoeken behouden de 3 kleuters nog 10 euro per kind voor
projectwerk. Vraag is of de oudervereniging de vervoerskosten naar het zwembad kunnen
opnemen zodat ook deze kleuters terug 20 euro per schooljaar beschikbaar hebben. De
oudervereniging gaat akkoord !
Uit de groep:
- Verder uitbouwen van fietsvervoer naar de sprotzaal en dergelijke zodat de bus minder
“nodig” is.
- Sponsoractie opstarten om het vervoer te bekostingen.
de
Aankoop flatscreens: Er werden 20 2 hands flatscreens aangekocht aan 25 euro / stuk. Het
ict-budget van de school is ontoereikend om dit te bekostigen, daarom springt de
oudervereniging bij.
Fietsenrekken: graag meer, vaste en onder een afdak: voorlopig kan Djurro ze verankeren.
Uitnodiging om naar de Cirque te gaan: Is een pretpark in De Haan waar je leuke ideetjes kan
opdoen rond opbouw van een speeltuin, speelplaats, fietsenrekken voor de kinderen,
klimmuurtjes, …

Voo rl opige Kale n de r
18/10
27/10

Vergadering oudervereniging
Grootouderfeest
Halloween
Herfstwerkdag
Vergadering oudervereniging
Concert/fuif
Nieuwjaarsreceptie / wintervertellingen
Vergadering oudervereniging
Lentewerkdag
Communie/lentefeest
Vergadering oudervereniging
Leefschoolfeest

19/11
1/12
13/1
28/2
22/4
26/4
2/6

leerkrachtenteam
Greenteam

Greenteam

Praatcafé’s / koffiecafé’s
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W e rkg roepe n / team s
OPROEP:
Zie je één van de werkgroepen wel zitten?
Zit er een activiteit tussen waar je wel je schouders wil onderzetten?
Neem gerust contact op met een van de mensen uit de lijst of via bijhorende mailadres !

Greenteam
greenteam@leefschool.be

Organiseren herfst- en
lentewerkdag en nog zoveel
meer

Katrijn, GeertR, Nouche,
Veerle, Veronique, Sandra,
Ann

Techniekteam
techniek@leefschool.be

Verdere uitwerking jaarthema

Nouche, Nele

Sjorteam
sjorteam@leefschool.be

Gaan op bezoek naar cirque

Noor, Veerle

Flashmob/promo
pr@leefschool.be

Gaan verder ideetjes
uitdenken om
leerlingeninstroom te
vergroten en de school verder
in de kijker te brengen
(zie directiebericht Opstart
nieuwe werkgroep eerder in
de FlashBoem)

Izabel, Veerle,Katrijn, Noor,
Nele

Visieteam
visieteam@leefschool.be

Gaan meedenken rond waar
de oudervereniging voor staat
binnen de leefschool

Bene, Nicole, Nelle

Praatcafé
praatcafe@leefschool.be

Organiseren de praatcafé’s –
koffiecafé’s

Veerle, GeertR, Ingrid,
Veronique, Nelle, Noor,
Pieter, Nouche

Grootouderfeest

Helpende handen bij de
catering

Kaat, Sofie, Noor

Concert/fuif

Nele

Nieuwjaarsreceptie
nieuwjaar@leefschool.be

Peter, GeertR, Els, Valentine,
Bene

Communie/lentefeest

An, Ellen, ouders met
communicant, feesteling van
vorig jaar

Leefschoolfeest
leefschoolfeest@leefschool.be

Izabel, Nelle, Nouche

Verslaggever
Kristy ( mama Stan, Marik, Jurre )
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Feest mee met Oxfam Wereldwinkel Oosterzele !
In 2011 blaast Oxfam Wereldwinkel Oosterzele 20 kaarsjes uit.
Een verjaardag die we niet zomaar willen laten voorbijgaan!
Daarom nodigen we jou en je familie en vrienden uit om met ons komen meevieren...
op zaterdag 15 oktober 2011
in zaal De Rots in Scheldewindeke
van 14u tot 18u.
Naast een bar, (h)eerlijke proeverijen, een nostalgische terugblik, kinderactiviteiten en veel sfeer zijn er
workshops zoals "Arabisch voor dummies", "Djembé voor beginners", Afrikaanse zang en zelfs Afrikaans
dans met live-begeleiding.
Met de uurregeling ernaast ziet het programma er als volgt uit:
Wat meer is: wij trakteren! Al deze workshops zijn dus kosteloos. Evenmin is er voorkennis vereist, maar
inschrijven is wel noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt.
En eerst is eerst.
Stuur dus snel een mailtje naar wereldwinkeloosterzele@gmail.com of laat je naam en telefoonnummer
achter in onze winkel.
Dit met de workshop van je voorkeur, de datum van afgifte en je handtekening. Wij bevestigen zo snel
mogelijk of je kan deelnemen.
Ter gelegenheid van het jubileumfeest dat samenvalt met de nationale Wereldwinkeldag
is de winkel op 15 oktober trouwens uitzonderlijk gans de dag geopend.
Men zegge het voort!
Hopelijk zien we elkaar op 15 oktober, om het glas te heffen op de volgende 20 jaar!
Hartelijke groet,
Het wereldwinkelteam van Oxfam Oosterzele.
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Uitmijter van de week
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