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E D I T O R I A A L

AGENDA

Een gevulde nieuwe planning voor het leefschoolfeest
vult deze flashboem. Op zaterdag, 6 juni (oef, nu wel
juist) kunnen jullie ook weer komen smullen. Vergeet
niet tijdig in te schrijven. Daarnaast nieuws van de
leefgroepen, leerlingenraad en de gemeente. Dus
genoeg leesvoer. Veel plezier ermee.

 Vrijdag, 8 mei : praatcafé
 woensdag 13 mei : pedagogische
studiedag
 dinsdag 26 mei : facultatieve dag
 zaterdag 6 juni : Leefschoolfeest
 donderdag 25 juni: oudercontact en
praatcafé
 maandag 29 juni: proclamatie N6

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE

MENU

Vele nieuwe gezichten:

DEADLINES

Meester Tim vervangt tot eind juni juf Nele bij de
peuters/K1. Hij zal ook elke donderdag in leefgroep 3
ondersteuning bieden bij juf Shirley en meester Arne.
Meester Joachim en juf Valérie vervangen juf Katrien
van zorg. Uiteraard wordt de zorg reeds enkele weken
intens door mij opgevolgd. Er werd een grondige
briefing gegeven door Katrien. Zij maakte ook de
pakketten voor de kinderen in de zorggroep op tot het
einde van het schooljaar. Daarin krijgen de kinderen de
leerstof aangeboden die ze nog moeten krijgen of die
eerder was afgesproken. Dagelijks hebben de
vervangers met mezelf overleg over de stand van zaken.
Indien nodig wordt hierop bijgestuurd. Mocht je als
ouder vragen hebben dan meen je best contact op met
mij. Daarnaast blijft juf Lisa haar zorgbegeleiding verder
zetten zoals voorheen.
Veel beterschap aan de zieke juffen.

 Zie website

 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.

Verloren voorwerpen
Er zijn terug massa’s verloren voorwerpen zowel bij de lagere als bij de kleuters. Gelieve
voor vrijdag 29 mei te komen kijken want daarna worden deze geschonken aan een
goed doel.
Varia:
Nog even vermelden dat er op dinsdag 26 mei geen school is (Verlengd
Pinksterweekend). Vanaf woensdag 27 mei is er wel terug school.
Martine

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
De zeepaardjes werken op dit ogenblik rond het
thema “verkeer”. We gingen al op pad om het
oversteken te oefenen. Dat is niet zo gemakkelijk
als het eruitziet! Je moet op heel veel dingen
letten en het is ook wel wat gevaarlijk soms.
Dapper als ze zijn, hebben ze dit allen heel flink
gedaan, bravo!

Deze week stond in teken van de fiets. We deden
een behendigheidsparcours op de speelplaats en
velen toonden al mooie fietskunstjes! In een 8
fietsen, met 1 hand fietsen, over een balk fietsen,
slalommen,… Foto’s volgen op de website.

De zeepaardjes vierden ook de verjaardag van
Timpe. Hij werd 7 jaar. Nog eens een dikke
proficiat jongen!

Groetjes,
Juf Shirley en de zeepaardjeesss

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Maandag was het eerst niveau en dan godsdienst en zedenleer.
Dinsdag in de kring hebben we GWP plus. in de namiddag was er een meneer die veel
over molens weet. We gaan in juni tijdens de fietstocht zijn molen bezoeken.
Woensdag : gewone dag
Donderdag : In de kring weer GWPplus en in de namiddag bij turnen klapdansjes.
Vrijdag : De afronding van GWPplus en we gaan iets bijzonders bouwen....
groetjes,
Nikki en Heleen

Leefgroep 4 | De gekko’s
We hebben veel in onze GWP bundel gewerkt en die is af. We bereiden ons voor op de
toets.
We hebben een techniekkring gedaan, daarin hebben we al een rekenmachine, een
scheermachine, een schaar, ... besproken. Morgen maken we nog vogelkastjes. Op
donderdag verzorgen we de moestuin, we hebben vandaag veel onkruid getrokken.
Dinsdag is Michel geweest, hij heeft ons verteld over de Klepmolen. We hebben ook een
toffe en grappige film gezien, de molenbeker. Binnenkort gaan we de klepmolen
bezoeken.
We hebben een nieuwe reuzenbrief gekregen, met een vriendenboek. Dat hebben we
allemaal mogen invullen. Op 6 juni, het schoolfeest, komen de reuzen op bezoek.
Het vierde leerjaar heeft toetsenweek van taal en een nieuw werkboek van rekenen.
Hierin mogen we zelfstandig werken, dit vinden we leuk. Vanaf volgende week is het
toetsenweek voor rekenen. (Geschreven door Andreas, Elias, Jiva en Siel)
Aandacht! Aandacht!
Ouders gevraagt om de lijnen van het wieldjespad te helpen herschilderen. Laat iets
weten aan juf Martine.
(Geschreven door Jorun)

Leefgroep 5 | De wolkenvangers en feniksen
Hey lezertjes,
Leefgroep 5 heeft er een boeiende gezonde interessante week opzitten. Alle dagen
werden gevuld met natuuractiviteiten. De foto’s op onze site geven een mooi beeld
weer van wat we zoal deden: bezoek aan de plantentuin, natuurresrvaatje in Zonnegem,
planetarium in Brussel, proefjes op school, monsters in het Aelmoeseneiebos,
workshops van Green Planet, enz. Het camperen op donderdagavond was zoals
verwacht de kers op de taart!
Groetjes van de feniksen, de wolkenvangers, juf Els, juf Sofie en juf Izabel

ONS LEEFSCHOOLFEEST / 6 JUNI 2015/stad van axen
Zaterdag, 6 juni is het zover! 21 jaar leefschool !

Programma: Thema: stad van axen
11.00u-13.00u: speelgoedmarkt
11.30u: bezoek van de reuzen van Moortsele (Lange Jan, Aldegonde, Teun en Tine)
12.00u-13.30u: aperitiefconcert met optreden van Djuro en co
12.00u – 14.00u: BBQ (inschrijven mogelijk tot 4 juni via bs.oosterzele@g-o.be)

14.30u: speech Martine met aansluitend optreden kleuters en lagere
Vanaf 14.00u tot 17.30u: dessertbuffet, nestkastjesverkoop, kaboutercafé, ijsjes,
jeneverkot, schminken,…
15.30u-16.00u: infomoment kleuters
16.00u-16.30u: infomoment lagere
18.00u: gezamenlijke opkuis
Ouders die nog graag een workshop willen aanbieden kunnen terecht bij Martine.
Hieronder staat een takenrooster waarbij we graag per vakje de namen van 2 ouders
willen zodat er op de dag zelf een goede afwisseling kan verzekerd worden.
Alvast dank bij voorbaat om een luikje te willen opnemen.
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Dit rooster zal ook opgehangen worden aan het raam van de kleuterspeelzaal en de
lagere speelzaal.

TAKEN OP VRIJDAGNAMIDDAG 05/06:




Klaarzetten tafels en zaal: ……………………………………………….
Vullen van frigo’s en diepvriezers: ……………………………………………….
Versieren tafels (indien mogelijk): ………………………………………………

Een Leefschoolfeest zonder taart is geen Leefschoolfeest ! Al wie zin heeft om een taart
of cakejes te bakken kan zich inschrijven via onderstaande strook of stuur een mailtje
naar Martine

(bs.oosterzele@g-o.be)

Ik …………………………………………………………………………..
ouder/grootouder/vriend(in) van

…………………………………………. zal …………………… taart(en) bakken.

INSCHRIJFSTROOK BBQ:

Naam ………………………………………………………………………………………………. schrijft in
voor

………. Aperitief + volwassene vlees
…………………………………………….

à € 14 =

€

………. Aperitief + volwassene vis
……………………………………………

à € 15 =

€

………..Aperitief + volwassene veggie à € 11 =

€ …………………………………………

………. Aperitief + kind vlees
………………………………………….

à€7=

€

………. Aperitief + kind vis
…………………………………………

à€8=

€

………. Aperitief + kind veggie

Totaal te betalen :

à€6=

€ …………………………………………

€ ……………………………………….

Geld kan cash afgegeven worden aan juf/secretariaat/Martine of vooraf gestort worden
op rekeningnummer van de oudervereniging BE 53 3631 2900 1653 met vermelding van
naam en aantal.

Inschrijvingen voor de BBQ kunnen ook via mail doorgegeven worden aan Martine
(bs.oosterzele@g-o.be)

PS. Ten laatste indienen tegen donderdag 4 juni.

SPEELGOEDBEURS / LEEFSCHOOLFEEST
Zaterdag 6 juni is het weer zo ver !!!!
De kinderen van de leefschool verkopen speelgoed aan spotprijzen!
Kinderen die willen verkopen moeten zich op voorhand (ten laatste vrijdag 5 juni)
inschrijven bij juf Els. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2 euro. De markt start om 11 uur en
eindigt om 13 uur. Klaarzetten kan vanaf 10.45 uur.
Be there !!

LEERLINGENRAAD / 12/05/2015
Er was weinig nieuws uit de verschillende groepen.
De lijnen aan de schoenenkast werken.
De toiletcontroleurs uit leefgroep 5 zijn zeer goed bezig. Dikke pluim aan iedereen om
de toiletten proper te houden.
Wieltjespad: de richting zorgt ervoor dat de kinderen die vanachter de struiken komen
kunnen botsen met de kinderen die van het pad komen. Daarom zullen de rijrichtingen
veranderd worden. Djuro zal de pijlen aanpassen en herschilderen.
De kinderen vragen om niet op het wieltjespad te blijven staan. Dit belemmert het rijden
en veroorzaakt botsingen wegens plaatsgebrek. Martine vraagt aan de toezichthouders
om hier extra op toe te zien en indien nodig de kinderen aan te spreken. Aan de
kinderen wordt gevraagd om de parkeersplaats voor wieltjes steeds te gebruiken.
De goals op het grasveld aan de Groenweg worden door Titus en Hanno verwisseld
zodat de bal niet meer op het wieltjespad terecht komt.

SVS / MINI VOETBAL

Proficiat aan ons sportief team! Jullie waren geweldig!
Sportieve pluim van juf Izabel

OPROEP / HULP VOOR NEPAL

Lieve mensen allemaal
Wij in onze westerse wereld hebben het o zo goed.
Maar in een ander deel van de wereld zijn er volgens UNICEF 2,8miljoenen kinderen
die in hoge nood verkeren . Ze hebben honger, dorst, medische hulp, psychologische
hulp, kleren en een veilige thuis nodig!!!
Kinderen die geen ouders meer hebben door de aardbeving. Die niet zoals onze
kinderen naar school kunnen gaan.
Er zijn verschillende betrouwbare Belgische organisaties waaronder het Rode kruis of
Unicef maar ook het Belgische weeshuis Shangri-la home ( Belgisch project voor
straatkinderen die ook samen werkt met het Child protection centers and services)
die onze hulp goed kunnen gebruiken. Het loont de moeite om eens te surfen naar de
websites van deze organisaties. Het is geen druppel op een hete plaat !!!
Daarom wil ik (samen met anderen) mijn schouders zetten onder een project zodat we
geld kunnen inzamelen en aan één van die organisaties schenken.
Laten we onze krachten bundelen.
Wie voelt zich geroepen om samen met mij iets te ondernemen?
Je kan me altijd bereiken op het nr. 0474887368 of mailen naar
flogreet@hotmail.com( Greet mama van Janne )
Alvast bedankt

Greet

MET BELGERINKEL … / NAAR DE LEEFSCHOOL
Tof om te zien dat onze fietsstalling drukker bezet is deze week.
Meer kinderen komen per fiets naar school, zelfs jonge kleuters. Proficiat!
De actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’ loopt nog tot 1 juni. Bij ons verdienen de
fietsers ook stickers op hun spaarkaart.
2015 is een bijzonder fietsjaar voor Oosterzele. Oosterzele is namelijk geselecteerd als
kanshebber voor de titel van fietsgemeente 2015.
De winnaar van deze competitie kan rekenen op een subsidie om het fietsaanbod in de
gemeente te versterken. Wie wil meestemmen kan dat nog tot 21 juni 2015
via www.fietsgemeente2015.be/oosterzele.

OPROEP OM TE STEMMEN /FIETSGEMEENTE
Oosterzele ondersteunt als kleine gemeente maximaal onze fietsende kinderen en
ouders.
Niet enkel wordt ingezet op de uitbouw van het gemeentelijk fietspadennetwerk, door
het nemen van ondersteunende maatregelen probeert het gemeentebestuur fietsen te
promoten.

Het voeren van campagnes rond verkeersveiligheid in de schoolomgeving, het aanbieden
van fietshelmen aan sterk gereduceerde prijs, participatie bij de organisatie van de
jaarlijkse scholengordel…

De laatste jaren is sterk ingezet op de herinrichting van schoolomgevingen. Hoewel –tot
onze spijt- in schoolomgevingen geen fietspaden kunnen aangelegd worden zijn de
schoolomgevingen GILO Scheldewindeke, VBS Scheldewindeke en de Leefschool
heraangelegd met de focus op de zwakke weggebruiker.
Langs deze weg willen wij jullie oproepen de gemeente te ondersteunen en jouw stem te
geven aan Oosterzele voor fietsgemeente 2015.
Deze appreciatie zal voor de gemeente een bijkomende stimulans zijn om verder werk te
maken van een verkeersveilig Oosterzele waar de fiets voorop staat!
Stemmen kan via: http://www.fietsgemeente2015.be/oosterzele.
Per mailadres kan één stem gegeven worden.
Wens je meer informatie of heb je een vraag? Je kan altijd contact opnemen de
gemeentelijke administratie via: henky.martens@oosterzele.be
met vriendelijke groet
Henky Martens
administratief medewerker
openbare werken

Christ Meuleman
Schepen van mobiliteit &

Gemeentebestuur Oosterzele
Dorp 1, 9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 31
henky.martens@oosterzele.be
www.oosterzele.be

Dorp 1, 9860 Oosterzele
gsm. 0497 48 08 51
christ.meuleman@skynet.be

