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E D I T O R I A A L

AGENDA

Nog 1 nachtje slapen en het is zover ... feest
op de leefschool en in axenland.
In alle groepen, van klein tot groot, werd er gedanst,
gezongen, gemusiceerd, geknutseld, geacteerd en nog
zoveel meer. Het wordt weer een grandioos spektakel!
U komt toch ook?

 zaterdag 6 juni : Leefschoolfeest
 donderdag 25 juni: oudercontact en
praatcafé
 vrijdag 5 juni: geen forum
 vrijdag 19 juni: laatste forum +
uitreiking leesdiploma N1
 maandag 29 juni: proclamatie N6

Veel leesplezier!

MENU
 Zie website

Gezocht!
Afgelopen dinsdag 2 juni heeft iemand per ongeluk een
verkeerde rugzak meegenomen, met daarin de
schermkledij van onze zoon Hanno.
De rugzak lag buiten onder het afdak van de lagere
school, is zwart en van het type dat de kinderen op het
lentefeest kregen (Vrijzinnige vereniging?), met daarin
een wit schermpak (broek en bovenstuk), een wit truitje,
een paar lange witte kousen en sportschoenen. Deze
kledij is zeer kostelijk, dus we willen die zeer graag terug
vinden! Hanno heeft zelf al rondvraag gedaan in alle
klassen, maar zonder resultaat. Hopelijk vindt een van
jullie dit terug. Dan mag je iets laten weten op
0472481842 of rechtstreeks aan Hanno, N6
Wolkenvangers.
Bij voorbaat heel erg bedankt!
Maaike

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.

Leefgroep 2 | De kikkertjes en de schildpadjes
We zijn onze week gestart met feest vieren: in de schildpadjesklas waren Jackie en Lena
jarig en in de kikkertjesklas Guus. Proficiat aan allen en bedankt voor de lekkere gezonde- traktaties. Verder hebben we veel geoefend aan ons optreden voor het
leefschoolfeest. We hebben een toneeltje in elkaar gestoken met hulp van de kinderen.
Het scenario zat snel in elkaar want de kinderen wisten perfect welke rol elk axendier op
zich zou nemen. We stonden ervan versteld hoe goed de kinderen de axen onder de
knie hebben. Een dikke pluim zou ik zo zeggen ( wasbeer hé). Een week van acteren,
dansen en muziek maken en als kers op de taart een (hopelijk) fantastisch optreden op
zaterdag. Volgende week gaan we aan de slag om iets moois te maken voor al die lieve
papa's.
Toedeloe,
Sofie & Valentine

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Dag beste lezertjes,
Vorige vrijdag was er brandalarm. Gelukkig was er geen echte brand maar we deden wel
alsof. We werden zelfs echt geëvacueerd naar de sporthal. Daar hebben we veel
gespeeld.
Maandag zijn we begonnen met de verschillende workshops ter voorbereiding van het
leefschoolfeest. We mochten zelf kiezen. Alle talenten werden aangesproken.
Dinsdag hebben we de grote fietsproef afgelegd, eerst op school en dan op de baan.
Iedereen was geslaagd!
Donderdag en vrijdag hebben we verder geoefend voor het schoolfeest.
Vele groetjes van Oriël en Marieke

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.

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.

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.
Taak/uur

11u–12u

12u–13u

13u–14u

////////

////////

/////////

////////

////////

/////////

14u–
15u

15u–
16u

16u –
17u

17u –
18u

Bar

Afwas bar

Afruimen

Taart/
koffie-thee

Opruim
vanaf
18u00
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): ………………………………………………

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

à€6=

Totaal te betalen :

€ …………………………………………

€ ……………………………………….

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 !!

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

Dorp 1, 9860 Oosterzele

