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E D I T O R I A A L

AGENDA

Eerst aandacht vragen voor : belangrijke
datawijzigingen ivm leefgroepvergaderingen, een
afgevaardigde voor de werkgroep verkeer, een
gevonden horloge tijdens de suuuuuuperleuke
kinderfuif. Veel nieuws uit de groepen die o.a. genoten
van de activiteiten rond milieu. Nog veel andere
berichten die zeker het lezen waard zijn. Fijn weekend
Katrien

 Dinsdag, 10 maart :
leefgroepvergadering : lfgr 1/2/3
 Woensdag, 11 maart :pedagogische
studiedag
 Dinsdag, 12 maart :
leefgroepvergadering : lfgr 4/5
 Zaterdag, 21 maart
volwassenactiviteit
 Maandag, 23/03 tem wo 25/03 GWP
: N2 boerderijklas te Gijzenzele
 Zaterdag, 28 maart : lentewerkdag
 Zondag, 26 april : lente-en
communiefeest
 Maandag, 20 april tem woensdag 22
april : GWP De Lork Leefgroep4
 Woensdag, 13 mei : pedagogische
studiedag
 Dinsdag, 26 mei : facultatieve dag
 Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

Gezocht:
Ouder die wil deel uitmaken van het comité VNSIO
(verkeerswerkgroep veilig naar school in Oosterzele). Uit
elke school wordt een afgevaardigde ouder gevraagd om
hieraan deel te nemen. Het is de bedoeling om het
comité nieuw leven in te blazen. De eerste vergadering
gaat door in het gemeentehuis op maandag 16 maart
om 20u. Wie interesse heeft kan contact opnemen met
Martine. Dank bij voorbaat.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Kinderactiviteit:
Zaterdag 28/02 was onze kinderactiviteit terug een
grandioos succes. Een grote opkomst, leuke workshops,
mooie presentatie, talentrijke DJ en stralende gezichten.
Wat kan een mens zich nog meer wensen. Hartelijk dank
aan alle helpende handen om deze activiteit zo te doen
slagen. Super gedaan.

MENU
 Zie website

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.

Tijdens de kinderactiviteit werd een uurwerk gevonden. Je kan dit komen ophalen bij
Martine.
Enquête voor ouders:
Per oudste kind wordt vrijdag 27/02 onze tweejaarlijkse enquête voor ouders
meegegeven. Gelieve deze in te vullen en zo snel mogelijk terug te bezorgen (al dan niet
onder gesloten omslag) aan de juf. Tot en met 16 maart kan je deze indienen. Daarna
worden de gegevens verwerkt en brengen we jullie tijdens de oudervereniging van 11
juni op de hoogte van de resultaten en mogelijke acties.
Toelichting bij enquête voor ouders:
Indien nodig kan je gerust op de achterkant van de enquête items verduidelijken door
concrete invulling te noteren.
Dit maakt het voor het team en de kinderen veel handiger om acties uit te tekenen.
Dank voor jullie medewerking.
Inschrijvingen mogelijk voor alle geïnteresseerden:
Vanaf maandag 2 maart om 8 uur starten de inschrijvingen voor de resterende plaatsen
per leeftijdsgroep. Voor de inschrijving hebben we enkel de sis-kaart of het paspoort van
het kind nodig. Wie nog info wenst over de school en de werking kan telefonisch contact
opnemen met Martine (directie) op het nummer
09/362.49.63.

Leefgroep 1 | De pareltjes en de schelpjes
Dag mama’s en papa’s

Er is alweer een week voorbij gevlogen waarbij we allerlei leuke en leerrijke activiteiten
hebben gedaan. Zo hebben we vorige week nog wat meer geleerd rond schelpen. Dit
vonden de kinderen zeer boeiend.
Deze week zijn we bij de pareltjes van start gegaan met de verjaardag van Liv en Ida. Het
was en reuzenfeest waarbij we de dag hebben afgesloten met een heerlijk cakeje en
drankje. Ook bedankt aan de mama en papa van Liv & Ida voor de cadeautjes in de klas!

Ook hebben we deze week al verschillende activiteiten gedaan rond ‘water’: water
kleuren, water vuil maken & zuiveren, vuil materiaal terug schoon maken,
regendruppels maken, proefjes uittesten, drijven en zinken geoefend en veel
geëxperimenteerd in de waterbak.

Tot volgende keer!
Lisa & Sandrine (De schelpjes & de Pareltjes)

Leefgroep 2 | De kikkertjes en de schildpadjes
Deze week gingen onze cowboys en indianen aan de slag als echte indianen en
cowboys.
We deden maandag leuke workshops en mochten met een echte pijl en boog schieten
naar de roos.
Voor deze fantastische workshops willen we graag nog even de ouders van Finn
bedanken!
Voor de derde kleuterklas was het maandag een spetterende voormiddag in het
zwembad.
We maakten al heel wat prachtige kunstwerken. We tekenden cowboy en indianen met
houtskool en maakten al prachtige prairie landschappen.
Bij de kikkertjes verwelkomden we de nieuwe stage juf Samira die ons vanaf volgende
week ook meer zal vertellen over de cowboys en indianen.
Juf Samira stelt haar hierbij ook graag even voor aan jullie:
Beste,
Mijn naam is Samira El Kaoudi en ik ben studente in het 3de jaar op Hogeschool Gent.
Vanaf maandag 09/03 zal ik vier weken als stagiaire staan in de klas van juf Valentine.
Nu ben ik nog in mijn observatieweek waarop ik het reilen en het zeilen van de klas leer
kennen!
Het project : "Hoe rijden cowboys en indianen te paard?" zal verder uitgewerkt worden.
Ik kijk er zelf al naar uit en hopelijk de kleuters ook!
Mvg Samira El Khaoudi (Stagiaire de kikkertjes)

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Maandag: Liesl is terug van haar operatie , we zijn blij! Het was zaterdag kinderfuif, het
was heel leuk en er waren ballonnen en daar hebben we turnen mee gedaan, dat was
tof zeg. Het was ook godsdienst en zedenleer.
Dinsdag: Het was de hele dag niveau, dat was saaaaaaai!!!!!!!!!!!!!
Woensdag: het was de hele dag project. We zijn op uitstap voor milieu week gegaan met
juf Lisa en een mevrouw en spijtig genoeg was onze juf er niet. Haar kindjes waren ziek
):
Donderdag: het was een hele dag project. De papa van Eli is gekomen om te vertellen
over amfibieën. We hebben ons ict - mobiel afgewerkt.

Vrijdag: We gaan werken aan ons dieren project : we weten nog niet wat?
Groetjes Lena en Liesl + de stokstaartjes en de juf!

Leefgroep 4 | De gekko’s
Woensdag zijn de gekko’s en de stokstaartjes op stap geweest voor de milieuweek
met twee dames. We hebben op een veld allemaal opdrachten moeten doen in thema
lente. Bv: bodemdiertjes zoeken, geluiden herkennen, zorgen voor de voorjaarsbloeiers
voor de bomen de zon wegnemen enz.
We hebben ons project over gezond voedsel afgerond en ons nieuw project is
landschappen.
Ondertussen kan je onze animatiefilm (in samenwerking met WAF) op youtube bekijken!
Dit is de link: https://www.youtube.com/watch?v=zltHYBdLP5A of je zoekt naar: ‘een
animatiefilm van WAF’.
Gemaakt door Ella en Jorun
Tijdens het vrije tekst moment heeft Oona een prachtig gedicht geschreven:
Ik ben verliefd op iemand,
en wie weet dat? Niemand.
Over een kwartier is het etenstijd,
en ben ik mijn rekenen kwijt.
Maar dan denk ik aan die jongen
en in mijn kamer maak ik sprongen.
Ik stamp heel hard op de grond,
die jongen is echt blond.

Als ik hem zie praat ik met hem,
hij heet Ben.
Mooie ogen, blonde haren,
mag ik je wat vragen?
‘Ja’ zegt hij
en kijkt heel blij.
Bang vraag ik hem of hij wil
en heel eventjes blijft het stil
tot hij ‘ja’ zegt
en in een wip
voel ik me super hip.
Hij zegt asjemenou,
Jij wordt mijn vrouw.

Leefgroep 4 | Leefgroepvergadering
Beste ouders,
jullie worden hartelijk uitgenodigd op de leefgroepvergadering over de GWP op
donderdag 12 maart . Let op ! Het uur is gewijzigd : wij spreken af om 20u (tot 21u).
De stokstaartjes en gekko's krijgen morgen een informatiebrochure ivm de GWP mee,
gelieve deze door te nemen en de nodige documenten tijdig terug te bezorgen.
Dank,
vele groeten,
Elise en Leen

Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve lezertjes,
Het is al een tijdje geleden dat jullie iets van ons hoorden, maar hier zijn we dan
eindelijk weer. Ons project rond seksualiteit is volledig afgerond. Na de krokusvakantie
waren N6 en N5 een hele week opgesplitst omdat niveau 6 hard aan het werk was voor
hun OVSG test techniek.
N5 heeft zich dan een hele week verdiept in de regels van het verkeer. We hebben heel
wat bijgeleerd rond voorrang, fietsen aan een overweg, afslaan,...
En deze week zijn we weer een nieuwe normale week gestart.
Maandagnamiddag heeft juf Sofie een nieuw project toegelicht: 'Hoe zit onze
geschiedenis in elkaar?' We gaan heel zaken opzoeken rond elke tijdsperiode: van de
mensen in de prehistorie tot de Franse revolutie en belangrijke ontdekkingen. Zelf de
geschiedenis van Oosterzele gaan we even van dichterbij bekijken.
Dinsdag werden we wat wijzer over Barcelona... Want Stan zijn actua ging hierover. In
de voormiddag gingen en niveau 5 en 6 even de school uit voor een activiteit rond
natuur/ecosystemen. In de namiddag was er turnen en werken aan onze planningen van
project (voorblad, spreekwoorden, opzoekwerk)
Donderdag verliep zowat hetzelfde. In de voormiddag werden we op de hoogte
gebracht van de actua door Siebe G.
Geniet van het zonnige weekend.
Julie en juf Sofie

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Dag beste lezers,
maandag zijn we gestart met onze eerste OVSG-proeven in N6. Bij de proef
voor techniek moeten we onderzoeken hoe een muziekinstrument werkt. Van dat
onderzoek moeten we dan een presentatie geven. Sommige kinderen maakten een
powerpoint, anderen een poster of een flyer of een tekening aan het bord.
Voor de muziekproef hebben we een liedje leren zingen. Daarna moesten we
zelf nog enkele strofes bedenken in kleine groepjes. Het vervolg lezen
jullie volgende keer wel. Dinsdag is een mevrouw van het CLB op bezoek
gekomen. Zij heeft ons heel wat uitleg gegeven over het middelbaar.

Donderdag en vrijdag hebben we verder gewerkt aan ons onderzoek. Enkele
kinderen hebben ook al hun presentatie gedaan.
Groetjes van Marthe. (bericht vorige week)
We werkten de voorbije week aan onze OVSG-test muzische, techniek en sport.
Volgende week krijg je hiervan een verslag van onze reporter van de week!
We deden ook een uitstap in het kader van de milieuweek. Meer nieuws over dit en
andere bezigheden, volgende week!
Verandering uur van leefgroepvergadering volgende donderdag 12 maart:
19u: leefgroep 5
20u: leefgroep 4

LEEFGROEPVERGADERINGEN / wijziging data
Wij hebben binnenkort terug onze leefgroepvergadering. Dit is een moment waarop
ouders en leerkracht samen zitten om de werking van de klas te bespreken. Je kan er je
vragen stellen of ideeën brengen. Jij komt toch ook ?
Dinsdag 10 maart: om 18u leefgroep 3 (N1/N2) , 19u leefgroep 2 (K2/K3) , 20u leefgroep
1 (P/K1)
!!! Donderdag 12 maart: om 19u leefgroep 5 (N5/N6), 20u leefgroep 4 (N3/N4) !!!

LEERLINGENRAAD : 24/02/2015
Het was weer een goedlopende en actieve bijeenkomst.
De speelgoedkoffer loopt goed.
Aan de schoenenkast werd een lijn getekend. Leerlingen van de leerlingenraad melden
in elke groep het belang om achter de lijn te gaan zitten.
Schors aan de speeltuigen zullen op de lentewerkdag aangevoerd worden + plaatsen van
een boordsteen.

Voetbal loopt beter omdat de lijn voor het wieltjespad de buitenlijn is voor de
voetballers. Goed gevonden kinderen. Zolang het raam niet is hersteld kan er voorlopig
niet op de speelplaats gevoetbald worden. Andere balspelen zijn wel toegelaten.
De toiletten liggen er niet altijd proper bij door de kinderen. Het systeem van
toiletcontroleurs uit leefgroep 5 was een goedwerkend systeem maar wordt dit
schooljaar niet opgenomen. Terug invoeren van de toiletcontroleurs. In leefgroep 5
komt dit op het takenbord.
Bij beter weer mogen de kinderen terug in de bosjes spelen. Zij mogen niet op de draad
van de buren zitten. Indien de kinderen zich hieraan niet kunnen houden zullen zij niet
op die plekken mogen spelen.
Martine

DE STAD VAN AXEN : de schildpad
In de komende periode zal er in de klassen gewerkt worden rond de uil en de schildpad.

De schildpad : lossen
Lossen doe je als je niet meer bij machte bent om de druk het hoofd te bieden. De druk
van afgewezen te zijn, van moeilijke opdrachten, van misverstanden, van
meedogenloosheid. Je voelt je bang en verlaten. Je bent verdrietig en weent. Je stelt je
kwetsbaar op voor kritiek.

In onze samenleving wordt vaak op onmacht en zwakheid neergekeken. Nochtans is het
een kunst om zich kwetsbaar te kunnen en durven op te stellen.
Toegeven van verdriet, van onmacht, van angst, … zorgt er dus bij veel mensen voor dat
ze beginnen te twijfelen aan zichzelf. Ze willen niet flauw doen en tonen hun gevoelens
niet. Zo ontwikkelen we vlugger een negatief zelfbeeld.
Als mensen en dus ook kinderen mogen tonen dat ze iets niet kunnen, als ze hun twijfels
mogen uiten,.. dan krijgen we de kans terug vertrouwen te krijgen in zichzelf en de
ander. Dan herwint men zijn zelfvertrouwen en begint men zijn motivatie terug te
krijgen, de brokken te lijmen, zelf de dingen in handen te nemen.
Eigenlijk moeten we ons eerst bewust zijn van wat we niet kunnen om te kunnen en
mogen leren en dit is geen zwakheid. Dit is een natuurlijk leerproces.
Wie dit kan, zal verstaan dat missen menselijk is. Daarbij wordt men toleranter
tegenover anderen, kan men zich makkelijker verontschuldigen, zonder weg te zinken in
schuldgevoel.
Zo maken we er een warmere samenleving van.
Iedereen heeft recht op rust en recht op onze volledige aandacht en respect. Men mag
dus gerust eens in zijn schild kruipen en tijd nemen voor zichzelf.

Tweedehandsbeurs : kledij, spee lgoed, antiek,…
‘Op zondag 12/04/2015 gaat er in De Leefschool van Oosterzele een 2ehandsbeurs door
van 10 tot 13u.
Je kan er o.a. kledij voor volwassenen en kinderen, speelgoed, antiek, brocante,
decoratie en andere spullen vinden.
Kom gerust eens langs, de toegang is gratis. Interesse om deel te nemen?
Contacteer dan Klaartje Lenssens via klaartjelenssens@hotmail.com of 09/362 08 88
(liefst via e-mail).
Wie dringend op zoek is naar iets of al sneller van zijn spullen af wil, kan nog steeds
terecht bij ‘kopen en verkopen in Oosterzele’, een facebookgroep’.

PIMP DE SPEELPLAATS / LENTEWERKDAG
Goed en Slecht nieuws over het pimp je speelplaats project..
Het slechte nieuws: we grepen jammer genoeg naast de prijzen van de pimp je
speelplaats wedstrijd.
Het goede nieuws: ondanks de teleurstelling gaan we met zijn allen vol enthousiasme
verder met dit project - we kunnen het onze kinderen en juffen nu na al dat dromen
toch niet aandoen om de mooie plannen gewoon in de kast te steken. Misschien zal alles
wel iets trager gerealiseerd worden. Maar één ding is zeker: de komende jaren wordt
het nodige budget door de oudervereniging vrijgemaakt. Onze speelplaats gaat een
groene toekomst tegemoet!
Noteer alvast in uw agenda: LENTEWERKDAG op zaterdag 28 maart 2015.
Laat je ons weten of je komt: er staan een aantal enthousiaste ouders te popelen om de
catering te voorzien - en wie er de vorige keer bij was, kan getuigen dat het om handen
en vingers van af te likken was!
Het pimpteam,
Annvanhoof7@yahoo.com
Annelies_Sevenant@hotmail.com
Lore.Degrieck@me.com

SVS
Agenda
18/03/2015: Ijsschaatsen: 3de tot 6de leerjaar
20/05/2015: Minivoetbal: 5de en 6de leerjaar
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

