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E D I T O R I A A L
Ik zeg je goeiendag, mijn vriend,
eindelijk zien we elkander weer.
Vakantietijd is nu voorbij.
Hier staan we zij aan zij!

Met deze woorden startten we het nieuwe schooljaar
op 1 september. Het wordt vast weer een boeiend jaar!
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE

AGENDA
 dinsdag 8 september: infoavond
vanaf 18 uur
 zondag 20 september: ontbijt
 woensdag 23 september:
pedagogische studiedag
 donderdag 24 september:
oudervereniging om 2O uur
 vrijdag 2 oktober: schoolfotograaf
 donderdag 29 oktober:
grootouderfeest
 vrijdag 4 december: sint op school
 donderdag 17 december:
oudercontact
 vrijdag 8 januari: nieuwjaarsreceptie
 woensdag 27 januari: pedagogische
studiedag
 zaterdag 5 maart: kinderactiviteit
 woensdag 13 april t.e.m. vrijdag 15
april: boerderijklas N2
 zondag 17 april: lentefeest/eerste
communie
 woensdag 20 april: pedagogische
studiedag
 woensdag 4 mei: facultatieve dag
 dinsdag 10 mei: scholengordel voor
leefgroep 5
 dinsdag 17 mei: facultatieve dag
 woensdag 18 mei: facultatieve dag
 zaterdag 4 juni: leefschoolfeest
 maandag 27 juni: oudercontact
 dinsdag 28 juni: proclamatie N6

MENU
Na een welverdiende vakantie zijn we met z’n allen
terug goed van start gegaan.
Hieronder nog enkele mededelingen:
Domiciliëring:
Goed nieuws want vanaf heden kan je de schoolfactuur
laten regelen via domiciliëring. Gelieve hiervoor een
document via het secretariaat aan te vragen.

 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.

Fietscontrole op school:
Bij de start van een nieuw schooljaar willen wij bijzondere aandacht besteden aan een
veilig fietsverkeer. Een goede werking van de fietsverlichting én de aanwezigheid van de
reflecterende onderdelen op de fiets is zeker in de herfst- en winterperiode
onontbeerlijk. Daarom zal de politiezone een fietscontrole op onze school organiseren
op woensdag 16 september. Voor meer info zie brief + lijst met controlepunten +
registratieblad. Dus hopelijk staan hier op 16 september massa’s fietsen om te
controleren. Weet dat enkel de fietsen met een registratieblad (fietscontrole op school)
zullen gecontroleerd worden.
Hartelijk dank:
Langs deze weg wil ik alle ouders en kinderen die tijdens de vakantie de schooltuin
hebben onderhouden hartelijk danken. Jullie hebben dit schitterend gedaan !
Aanpassing parking Groenweg:
Zoals je kon zien is er deze week op de parking aan de Groenweg een aparte zone
aangebracht voor fietsers en voetgangers. Binnenkort wordt de slagboom in werking
gesteld. Het is verplicht om de wandel- en fietszone te gebruiken zodat niemand geraakt
wordt door de neerdalende slagboom. Enkel personeelsleden zullen gebruik kunnen
maken van de parking. Er is parkeergelegenheid op de hoek van de Groenweg en de
Keiberg. Dank voor jullie begrip.
Martine

Leefgroep 1 | De schelpjes en de pareltjes
Dag allemaal, gegroet, hallo, hier zijn we weer!
Doordat de groep vorig jaar volzet was hebben we dit jaar meer uren gekregen
waardoor we kunnen opsplitsen zijn in 2 groepen van 13 en 12 kinderen. Wat heerlijk
om zo te kunnen starten!
Nele wou graag even andere uren opnemen, waardoor we 2 nieuwe krachten hebben in
onze leefgroep, ze stellen zich hieronder voor.
Welkom in ons team Tim en Stefanie!
Daarnaast hebben we nog wat nieuws : Stan, Bent, Arthur en Briek zijn nieuwe
Leefscholertjes en we zijn blij met hen in ons klasje! Welkom!
En nog wat verwelkoming en dan zijn we rond : Milla’s broertje werd deze zomer
geboren. Hij heet Joppe en hij lijkt als 2 druppels water op Milla. En ook Stan kreeg een
broertje, Isaac.
Groetjes, Katrijn

Hallo,
De meesten hebben mij denk ik eind vorig jaar al gezien toen ik Nele verving in de
pareltjesklas. Maar ik zal me nog eens kort voorstellen :) Ik ben dus Tim en woon in
Balegem. In mijn vrije tijd ben ik actief in de Chiro, speel ik drum en luister heel graag
muziek. Komend schooljaar kan je mij op woensdag in de klas van Sofie vinden en op
donderdag en vrijdag in de klas van Katrijn.
Tot dan!
Dag allemaal,
Ik wil mij eventjes voorstellen. Ik ben de nieuwe juf van de pareltjes. Mijn naam is
Stefanie De Pauw en ik woon in Westrem. Mijn hobby's zijn lopen, fietsen, zwemmen en
knutselen. Vol ongeduld en met de nodige kriebeltjes in de buik, kijk ik uit naar een
nieuw schooljaar. Laten we er samen een leuk en leerrijk schooljaar van maken.
Groetjes, Stefanie

Leefgroep 2 | De kikkertjes en de schildpadjes
Beste ouders,
De vakantie zit erop en we zijn allen goed van start gegaan: veel enthousiaste kindjes,
nieuw speelgoed en nieuwe uitdagingen met de juf.
Ook zijn we volop verjaardagsfeestjes aan het vieren van de zomerkindjes en we gaan
van start in de kikkertjesklas met Nora, proficiat en bedankt voor het lekkers.
Groetjes, Valentine en Sofie

Leefgroep 3 | Niveau 1
Hallo iedereen,
Eerst en vooral wil ik aan alle kindjes van niveau 1 zeggen: WELKOM!!!
Wij hebben er al een spannend weekje opzitten. Wij hebben al heel wat geleerd maar
ook af en toe nog eens gespeeld want daar hebben we toch nog wel een beetje nood
aan. En ook dit is heel belangrijk.
Wij kennen reeds de lettertjes i en k. Bij rekenen hebben we al veel gespeeld met de
getallen en getalbeelden van 1 tot 5. Ook hebben we er al een turnlesje opzitten en
ooojjjééééé wat was dat heel leuk. De kindjes hebben er echt van genoten.
Lieve groetjes,
Juf Marjolein

Leefgroep 5 | De wolkenvangers en de feniksen
Ook wij zijn er in gevlogen deze week! We maakten kennis met elkaar, wisselden
vakantieverhalen uit, maakten kaartjes voor kapstokken en schoenkastjes, werden
ondergedompeld in de wereld van de leerplannen, sprokkelden superleuke
projectvoorstellen gelinkt aan de leerplannen, organiseerden onze eerste reclameronde
en stemden ons eerste project. Tussendoor deden we ook nog wat taal, wiskunde en
spraken we een mondje Frans.
Groetjes en tot volgende week!

Uit in Oosterzele
Workshop “Bento”
Ben je op zoek naar inspiratie voor een lekkere, leuke en gezonde lunch op school ?
Zoek je een leuke manier om je kleuter met plezier die vitaminerijke groentjes te leren
eten ?
Heb je iets te vieren en wil je de jongste gasten verwennen met een lekker leuk origineel
koud kinderbuffet ?
Dan ben je met deze workshop aan het juiste adres!
Tijdens deze workshop wordt gedemonstreerd hoe jullie dit in de praktijk kunnen
omzetten.
Een Bento-maaltijd klaarmaken hoeft geen uren te duren. Met een paar leuke uitstekers
voor groenten, fruit, brood, ham, kaas … pimp je een brooddoos in een mum van tijd op
tot een aantrekkelijke maaltijd.
Bento betekent letterlijk “lunchbox” en het is in Japan een echte rage.
Femma Oosterzele en Gezinsbond Oosterzele nodigen jullie uit op maandag 7
september 2015, om 19u30 in de Kring, Dorp 3 te Oosterzele.
Femmaleden of leden van de Gezinsbond betalen 4 euro, anderen betalen 6 euro.
Inschrijven bij Carla Mortier (09/362 94 96) of via
mail(femma.oosterzele@gmail.com)

SVS
Hallo sportievelingen,
Hier zijn we dan met het svs nieuws. Ik heb reeds enkele activiteiten op het programma
staan voor het komende schooljaar.
??? september
(16/9
21/10
2/12

veldloop
voetbal
badminton initiatie
swimmathon

niv. 1 tot niv. 6
niv. 3 en niv. 4
niv. 3 en niv. 4
niv. 3 tot niv. 6

(16/12
3/02
17/02
9/03
23/03
23/03
25/05

unihockey
badminton dubbel
tussen 4 vuren
netbal
dans
ijsschaatsen
minivoetbal

niv. 5 en niv. 6
niv. 5 en niv. 6
niv. 3 en niv. 4
niv. 5 en niv. 6
niv. 1 en niv. 2
niv. 3 tot niv. 6
niv. 5 en niv. 6

Oosterzele
Zottegem)
Oosterzele
Gaversbad
te Geraardsbergen
Zottegem)
Oosterzele
Zottegem
Oosterzele
Zottegem
Liedekerke
Oosterzele

Sportieve groeten,
Juf Marjolein

Schooljaar 2015 - 2016: belangrijke data
Dinsdag 08/09 vanaf 18u is er onze eerste infoavond per groep. Planning volgt begin
september.
Dinsdag 22/09 is er schoolraad voor de verkozen leden.
Woensdag 23/09: pedagogische studiedag rond luister- en leesstrategieën. Geen school
voor de kinderen.
Donderdag 24/09 om 20u de eerste oudervereniging van het nieuwe schooljaar. Zorg
dat je er ook bij bent want dan wordt de planning opgemaakt.
Vrijdag 02/10 komt de schoolfotograaf langs.
Vrijdag 04/12 komt sint naar onze school.
Communie en lentefeest gaan door op zondag 17/04.
Woensdag 27/01 en 20/04 pedagogische studiedagen.
Geen school op woensdag 04/05 en dinsdag 17/05 en woensdag 18/05.
Zaterdag 04/06 leefschoolfeest
Donderdag 30/06 halve schooldag.

