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E D I T O R I A A L

AGENDA

Dag lieve lezers,

 facultatieve dagen:
maandag 12 november 2012
dinsdag 21 mei 2013
 dinsdag 18 september 20u:
oudervereniging: ALLE ouders
welkom!
 vrijdag 7 en 21 september: forum
 woensdag 26 september: veldloop
 vrijdag 5 oktober: schoolfotograaf
 woensdag 17 oktober: pedagogische
studiedag
 vrijdag 26 oktober : rapport
 maandag 29 oktober tot en met
vrijdag 2 november: herfstvakantie

ook allemaal zo genoten van die heerlijke zomervakantie? Vol
energie staan wij alvast klaar om er weer een boeiend schooljaar
van te maken. De eerste steen werd gelegd: letterlijk, voor onze
nieuwe bouw, figuurlijk in elk van onze klasjes.
Welkom alle nieuwe en vertrouwde gezichtjes!
In deze schoolkrant vind je wekelijks vers leefschoolnieuws dat je
niet mag missen. Vergeet zeker ook onze website niet te bekijken.
Jouw spruit staat er al te stralen op één van de gloednieuwe foto’s.
Veel leesplezier en tot dinsdag op de oudervereniging!
Izabel en haar wolkenvangersteam

MENU

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Veel nieuwe gezichten : nieuwe Schelpjes, nieuwe mama's en
papa's, een nieuwe juf ...
Alles stond in het teken van kennismaking deze eerste
schoolweek. Kennismaken met de juffen, met de klas, de
speelplaats, elkaar. Schilderen met penselen en afdrukken van
onze handen, tranen van verdriet en stampen van boosheid,
knuffelen en kriebelen en lachen, appelmoes maken van de
appeltjes uit de schooltuin, symbooltjes kiezen en ik ben de haai.

 maandag 10 september
varkenswangetjes “dyonnaise” met
gestoofde princessen en gekookte
aardappelen
 dinsdag 11 september
gevogeltereepjes of tofureepjes met
curry en ananas en gebakken rijst
 donderdag 13 september
kidsballetjes in geuren en kleuren met
sla en frietjes
 vrijdag 14 september
rundshamburger “espagnole” met
wortelschijfjes en fijne
kruidenstoemp

DEADLINES
 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
flashboem@leefschool.be.

In de vakantie kreeg Marthe een broertje Arne, gefeliciteerd!
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Juf Nele blijft nog even thuis en Sanne komt in haar plaats. En wat tegenstrijdig; Nele, we missen je en
Sanne, je bent erg welkom, we zien jou nu al graag!
Cas, Pina, Kamiel, Billie, Jits en Finna ... we zijn blij met jullie erbij! Welkom!
'Ons leven wordt verspild door bijzaken. Maak het eenvoudig, maak het eenvoudig...' (Henry David Thoreau)
was De Dagelijkse Gedachte van dinsdag. Dat is een mooie om mee te nemen ... Laten we er samen een
mooi jaar van maken!
Groetjes,
Katrijn.

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hallo allemaal,
Heeft iedereen een leuke vakantie gehad? Wij in ieder geval wel. Op maandag hebben alle kinderen verteld
over hun reis en de toffe uitstapjes.
de

Onze groepjes zien er een beetje anders uit. Onze 2 klassers nemen met veel trots de plaats van de
oudsten in, en we verwelkomen de schelpjes die met enige fierheid de klas van de grote kleuters
binnenwandelen. Deze week gingen de kinderen volop op verkenning in de hoeken, en vooral play-mobiel
en de tandwielen vielen enorm in de smaak. We konden ook allemaal al eens proeven van de
bewegingsspelletjes en van schrijfdanslesjes, gegeven door juf Jana. Volgende week leren we verder hoe
de
de
het hoekenwerk verloopt in de 2 en 3 kleuterklas, en mag je opnieuw een verslagje verwachten in de
flashboem.
Vele groetjes
Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Dag iedereen,
Ons eerste weekje zit erop. We hebben al flink gerekend en aan taal gewerkt.
Bij sommige kindjes was het wel effe wennen hoor!!!
De kinderen hadden heel veel te vertellen want bij iedereen was het een hele leuke vakantie.
Op dinsdag hebben we al eens gesport. Voor wie nog geen turnzakje mee had, gelieve deze volgende week
mee te brengen.
Bij de maansvisjes hebben we er weeral heel leuke gezichtjes bij. Welkom aan onze kindjes van niveau 1.
En ik voel het nu al, het zal een heel leuk jaar worden.
Groetjes,
Juf Marjolein

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Zo spannend die eerste schooldag ! Voor sommigen was er maandag een nieuwe klas, een nieuwe juf en
nieuwe klasgenootjes...Voor anderen was het een fijn weerzien van vriendjes. Het was een bijzondere dag
voor ons allemaal, een nieuw begin.
De eerste schooldagen hebben we vooral een beetje aan elkaar 'gesnuffeld': wie is wie en hoe werkt wat?
Woensdag gingen we zwemmen en zowel de Stokstaartjes als de Gekko's deden dat bijzonder goed !
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Kortom het was een mooie start van een ongetwijfeld fantastisch schooljaar. Wij zijn er alvast helemaal
klaar voor !
Lieve groeten
juf Leen

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste leefscholers,
De gekko's zijn zich stilletjes aan aan het nestelen in hun nieuwe omgeving. Ze leerden mekaar op een
speelse manier kennen en de jongere gekko's hebben zich al goed aangepast aan de oudere gekko's. Ze
konden al eens proeven van filosoferen, maakten een naamkaartje voor hun schoenenkast en kapstok en
zijn nu gestart met het uitbouwen van een weerstation om hun weerkalender aan te vullen.
We hebben er ook twee nieuwe gekko's bij, een opper-gekko (juf Jana) en een jong gekkootje (Katoo). Alle
gekko's wensen jullie van harte welkom op onze leefschool. Wordt vervolgd...
Een gekke gekko!

Leefgroep 5 | Feniksen
De start van dit schooljaar voor de feniks,
was niet niks.
Nieuwe juf, leefgroepgenootjes en ook de klas,
is niet meer wat ze was.
We leerden elkaar al een beetje kennen,
en ook al is het even wennen...
we hebben samen al heel wat gedaan.
Het vijfde leerjaar ging al goed van start bij niveau,
geen enkel blad blijft blanco!
Herhaling bij wiskunde en taal,
en dat lukt ook allemaal!
Nieuw voor ons is Frans,
soms lijkt dit nog Japans...
we leerden reeds salut et bonjour!
Amai, wat voelen we ons stoer!
Hoe worden verkiezing georganiseerd?
Daarover zal bij project worden geleerd!
Ons doel is het zelf houden van verkiezingen,
en dat voor de leerlingenraad, wel twee leerlingen!
het wordt een leuk project met veel leren en doen,
en dat allemaal voor het herfstseizoen :-)
Geniet van het weekend!
Juf Sofie

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag iedereen,
na 2 maand vakantie zijn we weer op school aangekomen. Op de eerste schooldag hebben we met de
burgemeester de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw. We zongen een leuk lied dat onze juf gemaakt
e
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had. Daarna mochten we ons aan elkaar maar vooral aan onze nieuwe klasgenoot voorstellen. Welkom bij
de wolkenvangers, Lucas!
Ondertussen is ook ons eerste project gestart: Hoe organiseer je verkiezingen? We gaan dan ook echte
verkiezingen houden en 2 afgevaardigden kiezen voor de leerlingenraad.
Groeten
Liesl en juf

Leefschoolnieuws van de directie
Hartelijk welkom in onze leefschool. We zijn ons schooljaar terug in volle glorie gestart. In de kijker stond
de eerste steenlegging van onze nieuwbouw en hiervoor zijn de algemeen directeur van onze scholengroep
en de burgemeester van Oosterzele ingeschakeld. Daarna zongen alle aanwezigen een passend lied en
konden ouders en andere sympathisanten nog een kopje koffie/thee nuttigen in onze eetzaal.
Aan de Groenweg zijn ook bouwwerken bezig die gelukkig minder lang duren. Daar wordt een parking
aangelegd, gefinancierd door de gemeente op onze eigendom. Hierdoor zal binnen enkele dagen/weken de
schoolbus eindelijk van ons terrein verwijderd worden en daar een parkeerplaats krijgen. In het kader van
veiligheid heb ik hiervoor jaren gepleit en eindelijk is het een feit.
Hartelijk welkom ook aan de nieuwe krachten binnen ons team: juf Sanne, juf Elke, juf Jana, juf Veerle
(kinderverzorgster) en meester Daniël (ICT-coördinator).
In de agenda van elk kind tref je de leefregels aan zodat iedereen weet waaraan zich te houden. Deze
leefregels werden uiteraard in de klas reeds besproken.

Bo te r ha m tij de n s de op vang kle u te r /lag e re :
Vanaf dit schooljaar worden nog enkel boterhammen aangeboden vanuit de school voor de kleuters.
Kinderen vanaf het eerste leerjaar kunnen extra fruit of koek meebrengen om tijdens de opvang te eten.
Juf Elizabeth is de nieuwe opvangdame voor de lagere. Gelieve steeds het blad te ondertekenen bij het
verlaten van de opvang.
Martine

MOS-Greenteam
Wij willen alvast het schooljaar goed inzetten en gaan opnieuw voor afvalarm.

Bro od d oze n - tip :
Brooddoos, koekendoos en herbruikbare drinkfles zijn in dit geval echt een aanrader.
Een brooddoos maakt veel andere verpakkingsmaterialen overbodig. Een koekendoos in de boekentas van
je kind en een degelijke koekentrommel thuis maken immers individueel verpakte koekjes overbodig.
Een herbruikbare drinkfles, beperkt een berg aan tetra- en andere verpakkingen.
En de absolute toppers blijven nog steeds seizoensvruchten en – groenten, ze zijn niet alleen erg lekker,
maar voorzien ons ook van de nodige energie en hun afval is bovendien nog composteerbaar ook.
Volgende week krijgen alle kinderen van het tweede leerjaar een gratis brooddoos mee.
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Uitnodiging eerste vergadering oudervereniging

Allen hartelijk welkom op onze eerste oudervergadering volgende dinsdag 18 september om 20u in de
leraarskamer. Er zal o.a. een planning opgemaakt worden van allerhande activiteiten voor dit
schooljaar. Heb je ideeën? Laat ze komen!
Wil je nog niet actief deelnemen, kom dan gewoon je oor te luisteren leggen. Naar goede gewoonte
trakteren we op een glaasje wijn. We hopen op veel belangstelling. Samen maken we leefschool voor
jouw kind!

Godsdienst
Uitnodiging Parochiale startviering
“Samen het vuur dragen.”
Een vereniging, zomaar iemand, zomaar jij, welkom!
Zondag 16 september 2012 om 10u30
St. Gangulfuskerk, dorpsplein Oosterzele
Beste ouders, kinderen en collega’s,
Hierbij nodig ik jullie uit om samen onze school te vertegenwoordigen in de parochiale startviering. Het
zou fijn zijn om er als groep bij te zijn.
Sinds een aantal jaren vindt immers aan het begin van het werk- en schooljaar een parochiale startviering
plaats. Een viering waarin alle organisaties en scholen gevestigd op onze parochie uitgenodigd worden.
Bedoeling hiervan is: samen het werk- en schooljaar inzetten; een aanmoediging om er hier samen een
aangename leef- en werkplek van te maken.
Voor kinderen is dit zeker een aantrekkelijke viering want er is een voortdurende afwisseling van muziek en
zang, enz. Verveling loert niet direct van achter de hoek.
Graag had ik vernomen met hoeveel kinderen, ouders enz. we die dag onze school vertegenwoordigen.
Geef mij een seintje via de inschrijfstrook of via ann@leefschool.be
Tot dan!
Juf Ann
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Naschoolse opvang
Hallo,
Ik ben Elisabeth (Lies) en vervang vanaf vorige maandag Kevin voor de naschoolse opvang in het
lagere. Graag zou ik het speelaanbod wat uitbreiden en ben daarom op zoek naar een aantal zaken:







doeken, oude lakens,... (voor kampen en verkleedpartijen)
oude (en liefst gekke) hoeden en schoenen voor de verkleedkoffer
oude, maar stevige sierraden: halskettingen, armbanden, ringen,...
oude strips en boeken,...
oude video's en dvd's
als jullie nog dingen (speelgoed of herbruikbaar materiaal zoals een overschot behangpapier) staan
hebben, waarvan je denkt dat onze kids er nog lol aan kunnen beleven op school, laat gerust iets
weten...

Alvast bedankt, vele groetjes en tot op school, Elisabeth/Lies

Taichi
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Gevraagd/gezocht
Beste leefschoolouders,
mijn naam is Goeman Melissa. Ik ben bereid op jullie dochtertje/zoontje te passen als jullie eens een
avondje uit willen gaan.
Mijn adres is Heistraat 41, 9860 Oosterzele
tel 09/362 35 71
vriendelijke groetjes,
Melissa, 15 jaar

Sing for the climate
Al van gehoord?
Wij als MOS-school doen uiteraard mee! Zo veel mogelijk
kinderen zullen het lied ‘Do it now’ aangeleerd krijgen. Op 22
september is normaal gezien dé klimaatzingdag. Maar om
scholen de kans te geven dieper op dit thema in te gaan, zullen
de scholen pas zingen op vrijdag 26 oktober, net voor de
herfstvakantie. We houden jullie op de hoogte!
Het klipje is terug te vinden op YouTube: Sing for the climate:
Do it now – De Clip
Oefenen maar! Want beste ouders, jullie mogen ook meezingen
op 26 oktober, of eerder al op 22 september in jullie gemeente!
“

Do it now now now …. “

juf Izabel

Sing for the Climate, ook in Oosterzele !!!
Je hebt er waarschijnlijk al iets van gehoord of gelezen ... In het weekend van 22 en 23
september geven al meer dan 120 steden en gemeenten hun stem voor het klimaat.
Ook in Oosterzele organiseren we deze fijne actie.
Op 22 september om 15u gaan we de uitdaging aan met de Scouts van Windeke (die 50 jaar
bestaat) om minstens 50 mensen (of vele veelvouden van :-)) op het podium op de Markt van
Scheldewindeke te krijgen en mee te zingen voor het klimaat.
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Want het klimaat heeft ons nodig! En het Zuiden heeft ons nodig! En we tonen dat door mee te
zingen of spelen met 'Do it now' op de tonen van Bella Ciao.

We hopen dan ook zoveel mogelijk mensen van
alle leeftijden samen te krijgen om er zo'n groot
mogelijk zangfeest van te maken.
Wil je tonen dat je meedoet, registreer je dan
op de website van www.singfortheclimate.be
bij Oosterzele. Zo blijf je op de hoogte van de
laatste nieuwtjes.
Of kom gewoon langs op 22 september en geef
ook jouw stem voor het klimaat!
Wil je graag een affiche ophangen? Dat kan ...
we hebben er nog heel wat liggen ...
Heb je extra muzikale kwaliteiten ... laat dit dan
weten aan Roswitha (mama van Astrid
(Feniksen), Ruben (Gekko's), Linde
(Maanvisjes)) en breng zeker je instrument mee
...
Hoe meer zielen hoe meer vreugd dus ook
breng ook zo veel mogelijk anderen mee ...
Ook helpende handen nu en dan zijn zeker nog
welkom!
Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? 1
adres ... Roswitha Gerbosch, 0499 42 29 34 of
roswitha.gerbosch@hotmail.com
Op 26 oktober is er ook een speciale
"scholenactie" maar dat moet je zeker niet
beletten om ook op 22 september aanwezig te zijn!
Do it now!
Groetjes
Roswitha
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