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E D I T O R I A A L

AGENDA

Beste ouders,
Welk kaartje kreeg jij onder de voorruit van de wagen deze week ?
Het was fijn om een pluim te krijgen. In het andere geval... Tja, de
volgende keer beter, hopen onze kinderen.
Laten we op vrijdag onze leefschoolparking autovrij houden. Dit zou
zeker een mooie afsluiter worden.
BOUWSTENEN ! BOUWSTENEN !
Wanneer jullie genieten van een goed glaasje bier, bouwen wij hier
met veel enthousiasme verder aan de school voor jullie kinderen.
Dus voor één keer, klink er maar eens extra op.

 Dinsdag, 24 september om 20 u
oudervereniging in nieuwe
leraarszaal
 Woensdag, 25 september :
Veldloop
 Donderdag, 26 september :
schoolraad
 Dinsdag, 1 oktober : toneel N 1 en
K 3 in GC De Kluize
 Woensdag, 2 oktober :
fietscontrole door politie
 Donderdag, 3 oktober om 19 u 30
talentenshow
 Vrijdag, 5 oktober schoolfotograag
 Donderdag, 10 oktober
leefgroepvergadering
 woensdag 29 januari 2014:
pedagogische studiedag:muzische
vorming met alle Oosterzeelse
scholen in GC De Kluize
 woensdag 19 maart 2014:
Pedagogische
studiedagbijeenkomst en
workshops met de leefscholen
 zondag 27 april 2014: Eerste
communie/Lentefeest
 Vrijdag 2 mei 2014: Facultatieve
dag
 Dinsdag 10 juni 2014: Facultatieve
dag
 woensdag 11 juni 2014:
Pedagogische studiedag:
muzische vorming: klei + link met
vernieuwd leerplan

Katrien

Tijdens de inhuldiging werden “bouwstenen” te koop aangeboden.
Zo’n bouwsteen is een geschenkdoos met 3 speciale bieren erin van
elk 75 cl. Kostprijs € 20. Met de opbrengst zullen extra materialen
voor de klassen aangekocht worden. Er zijn nog “bouwstenen”
verkrijgbaar bij Martine en/of secretariaat.
Alvast heel erg bedankt aan degenen die reeds gesponsord hebben.
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Leefschoolnieuws van Martine
ANDACHT ! AANDACHT ! AANDACHT !

Nieuw telefoonnummer voor de busdienst van Djuro.

Vanaf maandag 23 september werkt Djuro met een exclusieve bus‐GSM. Vooraleer hij een busrit start zal
hij die GSM raadplegen. Het is daarom niet meer mogelijk om hem op alle uren van dag en nacht te bellen
of te sms’en. Gelieve hem enkel via zijn nieuw nummer 0470/499157 en minstens 1 dag vooraf een bericht
te sturen betreft een regeling of wijziging ervan. Berichten die later dan 1 dag verstuurd worden zullen
vanaf maandag 23 september niet altijd uitgevoerd kunnen worden. Ook berichten die nog naar zijn oud
nummer verstuurd worden zijn niet geldig. Hopend op jullie begrip dank ik jullie reeds bij voorbaat.

Kinderen die na schooltijd naar muziekschool,… gaan:

Gelieve als ouder een briefje te mailen naar bs.oosterzele@g‐o.be zodat Martine, de juf en de
opvangdame weten welke kinderen er na de schooltijd zelf (eventueel met andere kinderen samen) naar de
muziekschool,… gaan.

Eerste bijeenkomst van de oudervereniging

De eerste bijeenkomst van de oudervereniging gaat door op dinsdag 24 september om 20.00u in de nieuwe
leraarskamer. Je kan via de hoofdingang (grijze deur naast de klas van juf Kaat) het gebouw binnenkomen.
Dan rechtdoor, eerste deur links. Hopelijk kan jij er ook bij zijn.

Week van de mobiliteit

Deze week was de week van de mobiliteit met als apotheose de strapdag op vrijdag 20 september. De
kinderen hebben een verkeersactiviteit gedaan en werden gestimuleerd om deze week zoveel mogelijk te
voet, met de fiets, met de bus of via carpooling naar school te komen. Zij kregen ook een kleurrijk
armbandje aangeboden vanuit de gemeente.

Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
Dag lieve ouders van een schelpje,
We blijven maar vieren ! Omita en Briek zijn beiden 3 geworden en dàt laten we niet zomaar voorbij gaan.
Wij vinden een verjaardag belangrijk en proberen die dag het kind werkelijk en zo veel mogelijk in de
belangstelling te plaatsen.
Gelukkige verjaardag Omita en Briek en mogen jullie allebei fijne tijden hebben bij ons in de Leefschool!
Vorige week was het leefgroepvergadering en onze hoofddoelstelling was het smeden van de banden
tussen de ouders onderling en onszelf.
Het was een fijne en vruchtbare avond; dank je aan ieder die er was!
De dagen volgen elkaar op in ons klasje en zijn een aaneenschakeling van activiteiten en gebeurtenissen.
Tuur had een kikker gevonden in hun groententuin en die kwam even op bezoek in de klas, alsook zijn
mama Valentine met een spel waar we heel veel plezier mee gehad hebben! Het heet Elephan en bestaat
uit een olifant die door zijn slurf vlindertjes naar buiten laat vliegen die de kinderen moeten proberen te
vangen met een netje. Enthousiasme en hilariteit alom!
We zongen en leerden een rij vormen met 'De wielen van de bus die draaien maar, draaien maar, draaien
maar. De wielen van de bus die draaien maar, als de bus gaat rijden!'. Een kring vormen zonder vallen en
handjes loslaten en trekken en duwen heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eens gelukt vonden
ze het heerlijk en kregen er niet genoeg van!
Cindy, de mama van Matz, kwam naar de klas met een 20‐tal peren uit de boomgaard en was verbaasd
toen die allemaal opgegeten werden. En van Jack en zijn oma kregen we pruimen! Mmmm ... lekker en dank
je wel!
We speelden deze week ook voor het eerst dit schooljaar met klei : heerlijke grove chamotte waar we volop
mee experimenteerden.
En zoals steeds; zo mooi hoe alle kinderen verschillend zijn en navenant verschillend omgaan met
materialen en gebeurtenissen.
Nadien rolden we bollen ervan, die appels werden toen we er stokjes als steeltjes instaken.
Maandag werd de hele dag het spel 'Boomgaard' van Haba aangeboden en dinsdag en woensdag was er de
hele dag een volwassene bij de schildersezel om een handje toe te steken : een short nemen en zelf
aandoen (net het omgekeerde als bij onze jassen, zo moeilijk!), papier kleven op de schildersezel,
schilderen met 3 kleuren verf en penselen, stoppen met schilderen voor er gaten in je blad papier zijn, enkel
schilderen op het blad en niet op het kindje naast je, handen zelf wassen zonder je nat te maken tot op je
onderbroek, short uitdoen en weer aan haakje hangen, ... : de dingen die in andere klassen reeds zo
normaal zijn leren wij hier!
Anths mama Anneleen nam de bekertjes mee voor hun wekelijkse tocht naar een vaatwasmachine, dank je
wel, ze kunnen er weer een weekje tegen!
En zo vliegen de dagen voorbij in ons klasje. Lieve groeten en een mooi weekend toegewenst! Katrijn.
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Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
Hallo allemaal,
Deze week hebben we gewerkt met verf. Vrij schilderen en knikkerverven voor de strapdag. Wat kunnen
die knikkers mooie baantjes en straatjes maken voor ons. We zijn ook op zoek naar ons eerste project. Hier
en daar hebben we al wat interessante dingen gezien bij jullie kinderen. Er volgt dus heel binnenkort een
briefje in het mapje. Sommige kinderen hebben nog geen drinkbeker, pantoffels en 3 foto's meegebracht.
Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen.Deze week sloten we feestelijk af met 3 jarige
kleuters: Rune, Amber en Tess. Voor alle drie een heel dikke proficiat. Bedankt voor de leuke attenties en
de overheerlijke traktaties.
Groetjes Sofie en Valentine.

Leefgroep 3 | De zeepaardjes

Hallo iedereen,
We hebben de eerste weken van het schooljaar ons grote nieuwe gebouw
verkend en ook de andere delen van de school.
Deze week hebben we wat meer in onze eigen klas gekeken: wat staat
er allemaal in onze klas, hoe is ze opgedeeld, waar kan ik alles vinden, ...?
Terwijl de zeepaardjes van N1 nog eens in de kleuterblok waren gaan spelen,
heeft N2 een plattegrond gemaakt van de klas.
Dit thema hebben we dinsdag dan afgesloten met een groot spel dat we samen
met de maanvisjes hebben gespeeld. We denken dat we nu wel het beste onze
weg vinden door deze grote school!
Tijd dus voor ons eerste project! Het idee kwam vlot uit de bus en iedereen
was enthousiast. Dit misschien omdat de zeepaardjes de komende weken met
goed gevulde buikjes naar huis zullen gaan! :) Graag stellen we aan jullie ons volgend project voor: 'Hoe
maak je een dessert?'
We gaan kijken waar suiker vandaan komt, hoe chocolade eigenlijk wordt gemaakt, wat de
basisingrediënten zijn voor een dessert, welke gezonde desserten er bestaan en nog veel meer! We gaan
hoogstwaarschijnlijk ook veel ouders kunnen gebruiken in dit project, want koken zal er veel aan te pas
komen! Wij houden jullie nog op de hoogte.

Groetjes van de lekkerbekken, Juf Elke
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Leefgroep 3 | De maanvisjes
Dag iedereen,
Deze week hebben wij ons eerste thema (plattegrond)afgesloten met een spetterend leuk spel.
Kinderen werden in groepjes verdeeld en kregen verschillende opdrachten in de school.
Maandag zijn we beginnen sprokkelen voor ons eerste project. En wat is eruit gekomen?
Wat kunnen 'wij' allemaal klaarmaken? Kinderen willen graag eens proeven van het leven van een kok. Wij
gaan gedurende het project allerlei lekkers klaarmaken. Jullie gaan hier zeker kunnen van meesmullen
maar verdere info hierrond volgt zeker nog.
Wij gaan ook kijken wat gezonde en ongezonde voeding is. Hoe je het gezellig kan maken. En nog veel
meer...
Wanneer je iets hebt die ons kan helpen mag je het zeker brengen naar de maanvisjesklas.
Lieve groeten,
De maanvisjes

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Maandag : voorbereiding van de reclameronde. Felicienne de Franse poetsvrouw kwam langs met een
reuze courgette.
Dinsdag: We hebben reclameronde gedaan en ons project is geworden : Hoe maak je houten speelgoed ?”
We zijn ook gaan turnen.
Woensdag zijn we gaan zwemmen.
Donderdag : We maakten onze projectplanning.
Vrijdag is het forum en gaan we terug turnen. We gaan ook stemmen voor de leerlingenraad.

Leefgroep 4 | De gekko’s
Hallo,

Wij zijn de gekko's en onze derde week zit er op ! We hebben al heel veel geknutseld. Woensdag zijn het
derde en het vierde gaan zwemmen. We hebben deze week projecten gesprokkeld en we zijn bezig om
reclame te maken. Maandag gaan we stemmen!

Iluna en Jorun!
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Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve leefscholertjes!
Een drukke week hadden de feniksen,
ze hebben niet zitten niksen!
Op maandag deden ze sport...
daarna een reclameronde op hun bord!

Iedereen heeft goed geprobeerd,
maar het werd: 'Hoe wordt een talentenshow georganiseerd?'
Drie weken spreken, leren en zaken doen rond talent,
wat zijn ze in hun element ;‐)

Ons eindproduct wordt iets sensationeel,
en elk van hun doet hun deel!
Een uitnodiging ontvangen jullie snel.
Het wordt zeker de moeite, jawel!

Een voorblad maakten ze reeds.
echte kunstwerken steeds!
Ook de planning (leren, doen en techniek) is al ok!
En ze zijn allemaal wel tevree!

Deze week leerden ze ook het STRAPlied.
Wat een leuke beat.
Want het is de week van de mobilteit,
Hopelijk vrijdag iedereen te voet of met de fiets? Wat een profijt :‐)

Tot volgende week, vrienden!!
Geniet van het weekend dat jullie verdienen!

Juf Sofie
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Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Beste lezers,
Ons project ‘Hoe organiseer je een talentenshow?’ krijgt stilaan meer vorm. De opzoekvragen zijn verdeeld
en onze doe‐dingen zijn gepland. We ontdekten al dat elk van ons ‘slim’ is op een ander domein. Sommigen
zijn natuurslim of beeldslim, anderen taalslim, muziekslim of denkslim. M.a.w. iedereen is wel voor iets
slim. Dat heeft allemaal te maken met onze talenten.
Op donderdag 3 oktober houden we samen met de feniksen een talentenshow op school om 19u30 ‘s
avonds. Iedereen is welkom!
Verder deden we ook een activiteit voor de week van de mobiliteit. We mochten het parkeergedrag rond
de school observeren en belonen of bestraffen met een groene of een rode kaart waarop een tekening en
een tekstje stond. Hopelijk was jij bij de goeie! Vele ouders durven zich toch wel eens op het trottoir of te
dicht bij het zebrapad parkeren, foei! We geven ook nog een dikke pluim aan alle kinderen en ouders die
deze week door weer en wind met de fiets kwamen.
De week werd mooi afgesloten met een forum dat enkele wolkenvangers in een leuk verkeerskleedje
staken. Vrijdag was het nl. ook strapdag. Ja, ja, stappen en trappen was de boodschap!
Lorin, Emely en juf Izabel

VELDLOOPNIEUWS
Beste lopertjes,
Woensdag 25 september is het zover, onze veldloop. Jullie kunnen allemaal op de school jullie
boterhammetjes opeten om nadien samen te voet naar het loopparcours te gaan.
Wie wil mag natuurlijk ook naar huis gaan eten. Maar wij spreken af om 12u45 op het voetbalveld van
Oosterzele, gelegen Hogeveld te 9860 Oosterzele.
Wat mogen jullie zeker niet vergeten:
sportkledij met sportschoenen
een veiligheidsspeld om je deelnamekaartje mee op te hangen aan je t‐shirt
Om 13u30 starten de kinderen van het 1ste leerjaar met het lopen.
Het einde is voorzien omstreeks 14u30.
Wij vragen jouw kind op te halen op de terreinen waar de loopwedstrijd plaatsvindt.
Ouders, grootouders, tantes, nonkels,… kom zeker supporteren.
Wanneer jullie nog vragen hebben, altijd welkom!
Wanneer je op school blijft eten gelieve me een seintje te geven zodat ik weet wie blijft!!!

Sportieve groetjes, Marjolein
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Uitnodiging vergadering oudervereniging
24 september 2013 20 u in de nieuwe
leraarszaal
Welkom
Klasouders
Sprokkelronde
Leefschoolkalender
Vacature
Mededelingen
Rondvraag

KUNST OP DE SPEELPLAATS DOOR HANNO
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MOS
Hazelnotentijd !

De hazelnotentijd breekt aan. Wie graag met de kids in de keuken bezig is kan hier best weg mee.
Waarom niet zelf een keertje hazelnootpasta maken?
Onze tip is dus een receptje deze week:
Oogst 200g hazelnoten. (eventueel uit de tuin van buren, kennissen of vrienden als je zelf geen boompje
hebt)
Haal ze uit hun dop. (er blijft nu ongeveer 100g hazelnoten over)
Plet of maal ze fijn.
Smelt nu 120g boter in een steelpannetje op een laag vuurtje.
Roer met een garde 120g honing (die je haalt bij een plaatselijke imker) door de boter.
Giet er de hazelnoten en twee eetlepels cacaopoeder (Oxfam) bij en meng alles nog een keer.
Je hazelnootpasta is klaar, bewaar hem koel in een confituurpotje en vergeet er niet samen van te smullen.

Variatietip: je kan de honing vervangen door agavestroop en je kan ook stukjes peer in je hazelnootpasta
verwerken.

Smakelijk!
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HULP GEZOCHT EN THUIS VOOR POESJES

DE KINDEREN ZULLEN JE ECHT DANKBAAR ZIJN. ALLEN ERHEEN !
Beste ouders,
Het nieuwe zedenleerklasje krijgt stilaan vorm en inhoud :)
Momenteel ben ik op zoek naar mensen die me willen helpen met het behang van de muren te halen.
Graag had ik hulp gekregen op zaterdag 28 september of zondag 29 september.
Naar gelang het aantal helpers zal één van deze opgegeven dagen gekozen worden als werkdag.
Wie bereid is een handje toe te steken, mag me steeds contacteren op: ellen_vanwambeke@hotmail.com
Alvast bedankt, juf Ellen

STERKE KERELS GEVRAAGD
Wie kan een zetel (driezit) ophalen in Gent ? Aanhangwagen hebben we wel om te gebruiken.
Gelieve contact op te nemen met Martine. Dank bij voorbaat.

LIEVE POEZENPOOTJES IN HUIS
Hallo allemaal,
Onze kattin is eind juni bevallen van 4 schattige poeskes, waarvan al 2 een "thuis" vonden. Nog 2
meiskespoezen van ongeveer 2 maand (1 grijs gestreept en 1 zwart gestreept) zoeken een nieuw baaske.
Geïnteresseerd? Geef een belleke (0485/146566) en kom maar ns kijken...
Groetjes,
Lies (opvang lagere), mama Lotje uit de zeepaardjesklas
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