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E D I T O R I A A L!
Dag lezers
De laatste week voor het Krokusverlof was er één om te
onthouden. Niet alleen was er de windhoos die door Oosterzele
ging, maar veel leefgroepen hebben een groots einde van hun
project gehad.
Maandag gingen de Gekko’s op kinderrechtenwandeling, de
stokstaartjes maakten prachtige maquettes van bekende
gebouwen, de oudsten hadden gisteren een geweldige
modeshow, de schildpadjes en de kikkertjes maakten een
wonderzalfje… Het is teveel om op te noemen.
Jullie zijn natuurlijk zeker welkom om de resultaten eens te
bekijken!
Allemaal een toffe vakantie gewenst en hopelijk zijn we volgende
week allemaal verfrist terug zonder gebroken benen!
Groeten
Juf Jana

AGENDA
 woensdag 27 februari:
leefgroepvergadering
 donderdag 28 februari:
kleuterzwemmen K3
 woensdag 6 maart: pedagogische
studiedag
 zaterdag 9 maart: vrij podium
 zondag 21 april: receptie
communie/lentefeest
 dinsdag 21 mei: facultatieve dag
 woensdag 22 mei: pedagogische
studiedag
 zaterdag 1 juni: leefschoolfeest
 dinsdag 25 juni: oudercontact
 donderdag 27 juni: proclamatie
 vrijdag 28 juni: halve dag school

MENU
 Zie website

Leefschoolnieuws van de directie
Inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014.
t.e.m. 28/02/2013 loopt de voorrangsperiode voor broers/zussen
en kinderen van personeel vanaf het geboortejaar 2011. Vanaf
vrijdag 1 maart 2013 vanaf 8 uur kunnen de resterende plaatsen
door anderen ingenomen worden. Gelieve voor de inschrijving de
SIS-kaart van je kind mee te brengen.

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be
 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

Betreft onze nieuwe schoolraad die start vanaf april 2013:
Rechtstreeks verkozenen zijn Lamote Bene, Afschrift Maaike en
Verliefde Nancy, opvolger is Van den Berge Veerle
Leden die via de coöptatie eveneens in de schoolraad zullen
zetelen zijn Stroobant Nathalie en Van Theemsche Thomas (2
kandidaten voor 2 plaatsen).
Proficiat !
Prettige vakantie iedereen en tot maandag 18 februari.
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 en 2| Mededeling
Beste ouders
Woensdag 27 februari nodigen we jullie hartelijk uit op onze leefgroepvergadering voor een gezellige
babbel.
We starten en stoppen stipt!



Schildpadjes/Kikkertjes: 18u30 -> 19u30
Schelpjes: 19u30 -> 20u30

Groeten,
De kleuterjuffen

Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
Ons fantastische project zit er alweer op. Deze week hebben we nog alles afgewerkt: heksen- en
tovenaarshoeden, toverstaffen, onze kledij, neuzen,... . Op dinsdag hebben alle kindjes van de 3de
kleuterklas hun toetertest gedaan en deze was bij iedereen goed. Ze waren allen super gemotiveerd om de
test te maken en de concentratie was top!! In de kikkertjesklas kwam er een kruidenheks ( mama Lotje,
Elisabeth) langs en maakte met ons een verzachtend zalfje van goudsbloemen. Goed voor grote en kleine
pijntjes (note:een wonderzalfje dat we zelf gemaakt hebben werkt altijd hé). Mama Elisabeth bedankt
voor de deskundige uitleg en voor de potjes zalf, die zal bij iedereen van pas komen. Donderdag was
soepdag : groenten snijden, balletjes rollen en poten afmeten, dolle pret en ze was overheerlijk,
mmmm. En vrijdag last but not least: ons heksenfeest!! Mooie heksen en tovenaars, tovertrucjes in de
hand/zak, de natuurelementen aan onze zijde (zon, maan, aarde en lucht) en een dans ' de wandelende
boom' om terug te aarden. Liedjes, verhalen en gezonde, natuurlijke hapjes en sapjes,... een feest om niet
te vergeten. Een geslaagd einde van een mooie project. Bedankt voor alle meegebrachte materialen.
Jullie krijgen ze terug na de vakantie, dan gaan we onze klasjes terug omtoveren . Een deugddoende
vakantie toegewenst!
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 5 | Feniksen
Hallo beste lezers ,
We zijn op 5 februari naar Planckendael geweest en hebben er de verjaardag van Katrijn gevierd.
In Planckendael zijn we zijn achter de schermen geweest en hebben de kleine baby Kai - Mook ontmoet, we
hebben een super leuke rondleiding gekregen van onze gids Vik.
Onze plattegrond van de zoo is al aan het opschieten, van walvissen tot olifanten. Je kan ze binnenkort
komen bezichtigen.
En de opzoekvragen zijn bijna allemaal klaar!
Vele groetjes,
Indira en Ellis
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Gezocht
Talent voor vrij podium op 9 maart!
Gelieve je act door te mailen naar izabel.dewilde@telenet.be
Vermeld ook welk materiaal we moeten voorzien en hoe lang je act duurt.
DANK VOOR JE MEDEWERKING!

De seitanstoofpot
EVA Oosterzele organiseert op zondag 24 februari een workshop koken met seitan. Je leert zelf
seitan maken en bereidt verschillende seitangerechten. Je krijgt een woordje uitleg en proeft
van alle gerechten.
De workshop vindt plaats in Waterrad 1, Balegem. De voormiddagsessie is al volzet, maar er zijn
nog een aantal plaatsen vrij voor de workshop in de namiddag van 14.00u tot 16.30u. Kostprijs is
10 €. Zin om te komen pruttelen en sudderen in de seitanstoofpot, schrijf je dan in via
oosterzele@evavzw.be!
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