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EDITORIAAL

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Planning leefgroepvergadering:
Dinsdag 10/03:
18.00u – 19.00u: leefgroep 2
19.00u – 20.00u: leefgroep 1
20.00u – 21.00u: leefgroep 5
Donderdag 12/03:
18.00u- 19.00u: leefgroep 4
19.00u – 20.00u: leefgroep 3
Jeugdboekenweek start binnenkort: In samenwerking met
de bibliotheek van Scheldewindeke kunnen onze kinderen
in de loop van de maand maart genieten van een knap
aanbod in het kader van de jeugdboekenweek. Thema dit
jaar is “Kunst”.
Oudervereniging gaat door op maandag 2 maart om
20.00u.
Inschrijvingen 2020-2021: Vanaf maandag 02/03 om 8.30u
starten de inschrijvingen voor broers, zussen en kinderen
personeel vanaf geboortejaar 2018. Dit is de
voorrangsperiode.
Vanaf maandag 23/03 om 8.00u starten we met de
inschrijvingen voor iedereen eveneens vanaf geboortejaar
2018.
Wie vragen heeft kan tijdens de schooluren telefonisch
contact opnemen met de directie op het nummer
09/362.49.63.

AGENDA
▪▪ 10/03:
12/12: leefgroepvergadering
oudervereniging
▪▪ 12/03:
12/01: leefgroepvergadering
Nieuwjaarsreceptie
▪▪ 16/03
18/03: geschiedenisklas
30/01:–oudervereniging
5 (N5 en N6)
▪ leefgroep
24/02: kinderactiviteit
▪▪ 28/03:
+ fuif
27/02: ouderactiviteit
leefgroepvergadering:
▪ 20/04 –Lg
22/04:
N2
2: 18 boerderijklassen
– 19 uur
▪ 26/04: Lg
lentefeest/eerste
1: 19 – 20 uur communie
▪ 18/05 –Lg
20/05:
5: 20gemeenteklas
– 21 uur
4 (N3 en N4)
▪ leefgroep
01/03: leefgroepvergadering
▪ 02/06: Lg
facultatieve
4: 18 – 19 dag
uur
▪ 03/06: pedagogische
studiedag
Lg 3: 19 – 20 uur
▪▪ 06/06:
Leefschoolfeest
05/03: oudervereniging
▪▪ 25/06:
oudercontact +ouderfuif
17/03: leefschoolband
▪▪ 29/06:
proclamatie
17/05: oudervereniging
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
Forum:
▪ 02/06: Leefschoolfeest
▪▪ vanaf
uur op 21/02, 6/3, 20/3,
12/06:14.30
oudervereniging
3/4, 15/05, 29/05, 12/06 en 26/06
Praatcafé:
Praatcafé:
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪▪ vanaf
09/02 15.30
vanafuur
15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
Leerlingenraad:
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
▪ in de leraarskamer o.l.v. Martine
Leerlingenraad:
▪ 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
▪ Zie website

MENU

DEADLINES
MENU
▪ donderdag 12 u naar
▪ martine.vandemoortele@sgr18.be
Zie website

DEADLINES
▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

Tiktakpeuterkijkdagmoment : Er is ook nog een
leuk Tiktakpeuterkijkdagmoment voorzien op zaterdag 07/03/2020 van 10.00u tot
11.30u. De inwoners van Groot-Oosterzele die een kindje hebben die geboren is in 2018
en eind 2017 zullen eerstdaags nog een uitnodiging via de post ontvangen. Ben je
nieuwsgierig kom gerust langs ! Iedereen is welkom.
Fijne vakantie iedereen !
Martine

SNOEIHULP GEZOCHT!

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
De voorbije week hebben we heel veel feest gevierd!
Eerst voor de verjaardag van Otto-Jan en Clara en op vrijdag was het ons
verkleedfeestje!
We gingen slingers maken, cakejes bakken en versieren, dansen op muziek en natuurlijk
waren we ook verkleed!
Met de slingers gingen we ook meten. Welke slinger is het langst? We gingen ze ook
ordenen van lang naar kort en omgekeerd.
De juf vertelde ook het verhaal ‘ verkleedfeest’ met de kamishibai.
Na de vakantie gaan we terug sprokkelen voor ons nieuw project.
Geniet van de vakantie!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Met de stormachtige weekends van de voorbije weken zijn we ons toch gaan verdiepen
in het weer. Van waar komt de wind? Hoe snel gaat die? Wat zijn wolken? Van waar
komt de regen? Hoe ontstaat een regenboog?,... allemaal vraagjes die ons bezig
hielden. We mochten de sterkte van de wind zelf ondervinden en de wolken hebben we
ook eens beter bekeken. Soms zie je zelfs een hond of eekhoorn of... . We tekenden ook
een krullenbol-regenboog en oefenden zo onze schrijfmotoriek.
Verder hadden we vorige week ons eerste verjaardagsfeestje van 2020: Manse is 6 jaar
geworden, proficiat grote jongen! Oei, de kinderen zouden zeggen: " juf, je mag dat niet

zeggen. Manse is wel de oudste van de klas maar daarom nog niet de grootste hé!" Dat
is waar ook en zorgde voor leuke gespreksvoer. Kortom alweer een leerrijke periode
achter de rug. Geniet van de krokusvakantie en spot wat krokusjes zou ik zeggen.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo
Vrijdag was het Valentijn, een dag vol liefde! Op die dag hadden we ons eindproduct
van project: een dag leven zoals de mensen vroeger.
Per periode stelden we ons opzoekwerk aan elkaar voor via een toneeltje. We
gebruikten hierbij ons zelfgemaakte kledij en wapens. Het was een heel toffe dag. Op
het einde mochten we samen met de gekko's vrij beleven.
Dinsdag hebben we een quiz over ons project gedaan. Dat was heel speciaal. We kregen
een blad met een QR code op. Om een antwoord te geven moesten we ons blad
draaien. De juf scande het met de tablet. We kwamen via de quiz heel wat te weten.
Wisten jullie bijvoorbeeld dat er al vloerverwarming was bij de Romeinen?
We hebben ons project ook geëvalueerd.
Morgen is het de laatste dag voor de vakantie. We mogen ons allemaal verkleden voor
carnaval! Joepie!
Groetjes van de stokstaartjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!
Vorige vrijdag was ons eindproduct. We hebben een dag geleefd zoals vroeger. We
hebben dan ook ons opzoekwerk aan elkaar voorgesteld. We konden kiezen om het via
een toneeltje te doen of door gewoon te vertellen. We begonnen in de prehistorie en
gingen zo door tot in de nieuwe tijd. Na elke voorstelling kregen we de tijd om deze
periode te beleven. Op het einde hebben we ons samen met de stokstaartjes vrij mogen
inleven in een tijd naar keuze.
Bij muzische hebben we deze week toneeltjes aan elkaar voorgesteld. Bij turnen deden
we touwspringen en leerden we de Move tegen pesten!
Deze week hebben we een quiz gedaan als evaluatie. Het was met een QR-code die we
moesten draaien als we A B C of D wouden stemmen. Vandaag hebben we het
evaluatieblad ingevuld en onze projectmap in orde gestoken. Morgen komen we
allemaal verkleed naar school en gaan we in de namiddag gezelschapsspelletjes spelen.
Prettige vakantie!
Groeten van Linde en Flore

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Welkom Flashboemers!
Maandag hebben Amber en Merlijn lavacake gebakken. Dinsdag hadden we drie
tractaties van Pia, Liesl en Merlijn. Ze hadden cupcakes, vlaai en cake gemaakt!
Donderdag hebben we gestudeerd voor onze toets van project. Morgen vrijdag dus
hebben we ons wereldrestaurant … ik zou zeggen komen eh!
Ps: Pia werd 10, Merlijn werd 11 en ons Liesl werd ook 11.

Doeoeoeoeoeoei
Liesl, Amber en de wolkenvangers

Uitnodiging oudervereniging 02/03/2020

Stip alvast aan in de agenda: oudervergadering maandag 2 maart om 20 uur in de
leraarskamer
Op de agenda ondermeer: financiële toestand, terugblik kinderactiviteit, pimp je
speelplaats, ouderactiviteit, plantenverkoop, varia

The Great Escape 28/03/2020

BIOPLANTENVERKOOP 2020

KLIMAATTAFEL 3 MAART 2020

SOLIDARITEITSONTBIJT

Creatieve workshops

WERKEN DORP 28-30, OOSTERZELE

