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E D I T O R I A A L
Het spaghettifeest is voorbij. Het was alweer een denderend
succes.
Maar bij ons kriebelt het al weer!
Nog 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 nachtjes slapen en de sint komt bezoek
in onze school!
Er is ook weer veel projectnieuws te lezen in deze kersverse
editie van de flashboem.
Vergeet niet het strookje voor het oudercontact in te vullen.

GEZOCHT
Er zijn nog veel dienschalen, borden, koffiekannen,
bakvormen, … achter gebleven na het grootouderfeest.
Gelieve deze voor 07/12 op te halen. Dank bij voorbaat.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Spaghettiavond:

AGENDA
 1 december: Medisch onderzoek N5
 vrijdag 4 december: sint op school
 donderdag 17 december: oudercontact
+ praatcafé
 vrijdag 8 januari: nieuwjaarsreceptie
 woensdag 27 januari: pedagogische
studiedag
 zaterdag 30 januari: fuif voor ouders
 vrijdag 5 februari: praatcafé
 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
 dinsdag 24 mei t.e.m. vrijdag 27 mei:
GWP leefgroep 5
 zaterdag 4 juni: leefschoolfeest
 maandag 27 juni: oudercontact +
praatcafé
 dinsdag 28 juni: proclamatie N6

Zaterdag 21 november ging onze spaghettiavond door. Het
was een heus succes. Bijna 300 eters (groot en klein) zijn
komen opdagen en hebben genoten van een heerlijke
maaltijd. Hartelijk dank voor jullie komst. Daarna kon

MENU
 Zie website

iedereen nog een dessert nuttigen in de oude refter met

DEADLINES

heerlijke muziek op de achtergrond. Sommigen trokken zelfs

 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te

hun dansschoenen aan.
Dat belooft voor de fuif voor volwassenen op zaterdag 30
januari 2016 !
Hartelijk dank aan alle helpende handen en de coördinatoren
Evelyn, Tom en Stijn. Ook een dikke pluim voor de DJ !

worden op het secretariaat.

Medisch onderzoek:
N1: vrijdag 27 november in de voormiddag op school
N5 (vervolg) : dinsdag 1 december in CLB Dendermonde. Wees op tijd want de bus vertrekt stipt.
Sint en piet komen binnenkort:
Vrijdag 4 december om 12.30u komt de sint met zijn twee zwarte pieten naar onze school.
Spannend! Hij zal in alle groepen t.e.m. N4 langskomen. Er zullen sfeerbeelden gemaakt worden
die daarna op onze website geplaatst worden.
Communicatie met ouders via smartschool:
Smartschool is een digitale leeromgeving en verhoogt de participatie tussen ouders en school.
Binnenkort ontvang je via je kind een brief met een handleiding, een login en een wachtwoord
om te kunnen inloggen. Je zal dan terug wekelijks een melding van flashboem krijgen. Ook deze
weg zullen we gebruiken om belangrijke mededelingen, oproepen, … te doen. Indien je thuis
niet over een internetverbinding beschikt, gelieve een seintje te geven aan het secretariaat
(09/362.49.63).
Vriendelijke groeten,
Martine

L e e fg roep 2 | Kik ke r tje s e n Sc hil dp a dje s
Hallo iedereen,
In onze boerderijklasjes verloopt alles prima. De kinderen hebben reeds allemaal van een
tekening een puzzel gemaakt, er wordt volop in de verschillende hoeken gespeeld, gewerkt en
naar boekjes geluisterd. Deze week kregen de kinderen ook de opdracht om elk een mooie kaart
te ontwerpen die later zal worden verkocht ten voordele van 'pimp je speelplaats'. En ja het zijn
stuk voor stuk mooie plaatjes geworden. Zoals je kan zien op de website hebben we reeds
bezoek gehad van een kip met de naam 'Rosa' (superleuk, lief en rustig kindvriendelijk ras, een
aanrader), er kwam ook al een poesje in de klas. En maandag zijn de schildpadjes op bezoek
geweest bij de geitenboerderij 'De Volle Maan' in Sint- Lievens- Houtem. Het was een
superleuke ervaring. We hebben jonge en oudere geiten gezien, ook waren er verschillende
bokken. We hebben de grote melkmachine gezien waar maar liefst 40 geiten terzelfdertijd
worden gemolken. Door het raampje van het melkhuis konden we een glimp opvangen van hoe
er kaas wordt gemaakt. In het winkeltje van de boerin kregen we voor elk kind een yoghurtje
mee en juf kocht nog melk en kaas om te kunnen proeven in de klas. Nu maandag is het de beurt
aan de kikkertjes om deze lieve dieren een bezoekje te brengen.
Groetjes, Valentine en Sofie.

L e e fg roep 3 | M aa nvi s j e s
Hallo iedereen,
Wij zijn nog steeds druk in de weer met ons project over circus. Zo hebben wij dinsdag de
affiches afgewerkt en opgehangen. Op donderdag 17 december geven wij een circus voorstelling
van 14u30 tot 15u30. Kom gerust een kijkje nemen naar de kunstjes van onze kinderen.
Volgende week wacht ons een drukke maar heeeeel leuke week. Op dinsdag komt circus 'de
Sven' een show geven. Hieraan is een korte workshop gekoppeld. Op donderdag mogen wij op
bezoek naar de circusplaneet waar we een workshop krijgen van 2uur. Dit is een
verjaardagscadeau van Pina en Kamiel. Heeeel erg bedankt, we kijken er alvast heel erg naar
uit!!!!!!!
En op vrijdag is er groot bezoek: de Sint komt naar onze school! Joepiejeeee......
Tot volgende week met heel veel en leuk nieuws!

L e e fg roep 3 | Zee paar d je s
Dames en heren, appelen en peren, de show gaat beginnen!
Zo begon ons voorleesboek van “Circus Chapito”. Want wist je al dat we voor ons nieuw project
zelf circusartiesten willen worden?
Daarvoor hebben we al heel wat ondernomen. Oefenen met stelten, Chinese borden, ringsticks,
jongleerballen, menselijke piramides bouwen,… het lukt allemaal steeds beter.
Volgende week wordt een echte circusweek. We krijgen op school een show te zien en krijgen
ook een aantal workshops. We kijken er zeker naar uit.
Voor ons eindproduct willen we een echte circusshow geven. We maken daarvoor onze eigen
reclame. Coming soon! Die kan je vinden aan het raam van onze klas en in de gang. Ook onze
zelfgemaakte uitnodigingen gingen reeds de deur uit. U kom toch ook?!
We hebben sinds kort ook een nieuwe inwoner in onze klas. Spiekpietje, gestuurd door de Sint!
Elke dag zit hij weer op een andere plek en soms moeten we ook dingetjes doen voor hem.
Samen met Spiekpietje tellen we af tot de dag dat de Sint naar school en in onze huisjes
langskomt. Spannend…..

GEZOCHT: in de klas zijn we op zoek naar een boek van de bib dat zoek is. Het
heet “duur avontuur”. Het zou tof zijn moest iedereen van leefgroep 3 eens
kijken of dit per ongeluk mee naar huis is geraakt. Bedankt!

Veel groetjes,
Shirley
L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s e n Ge kk o’ s
Ons project is reis door de tijd en we hebben allerlei groepjes: stad, huizen, vrije tijd, vervoer,
kledij... en het is leuk. Het voorblad van ons project is een deur naar het verleden.
We maakten ook wenskaarten gebaseerd op Hundertwasser (nvdr en ze zijn mooi!).
Groetjes van de gekko’s en stokstaartjes
Marik en Gust, Niels en Joshua

L e e fg roep 5 | Feni kse n

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
We schrokken heel erg van de aanslagen en de terreur.
Onze week startte dus in mineur.
Natuurlijk wilden we ook iets doen
We werden dus even stil op de noen.
We trokken naar een prachtig toneel
met 5 en 6, we waren dus met veel.
’t Ging over sociale zekerheid.
Er is nog veel werk voor het beleid!
Een acteur en een duiker kwamen spreken in de klas
Ongelooflijk boeiend dat dat was.
We hebben ook nog wenskaartjes gemaakt
en zijn dinsdag tijdig in Gent geraakt.
Naar het beroepenhuis zijn we gegaan
en voor we ’t wisten was ’t gedaan.
Ben je op zoek naar de job van je leven?
Dan kunnen we je alvast heel wat info geven.
Op 3 december mogen jullie komen
tussen 2 en 4 tonen wij onze toekomstdromen.
Van Moyra en Oriël en juf

Leefgroepvergadering leefgroep 5
Verslag leefgroepvergadering leefgroep 5
GWP
Onze GWP gaat door van 24 mei 2016 tot en met 27 mei 2016. We gaan naar Waasmunster en
vertrekken op dinsdag met de fiets. Dat is ongeveer 40 km, dus bereid je kinderen maar alvast
voor :-)
Rapporten
We zijn met ons leefschoolteam bezig met het hervormen van onze rapporten. We deden een
korte bevraging bij ouders: wat vinden jullie van het rapport? Wat kan/mag weg? Wat moet
zeker blijven?
Groeten,
Els, Izabel en Sofie

Leerlingenraad
Leerlingenraad van 25/11/2015:
Vraag om spelletjes en schaken tijdens de pauzes te mogen doen is goedgekeurd door team
en wordt opgenomen met Katrien en het team.
Speelbox terug installeren: bord werd opgehangen onder afdak lagere. Kinderen van leefgroep
5 kunnen deze taak opnemen (takenbord) . Nog sloten op box voorzien + regels ophangen bij
box.
Leefschoolregels: alle kinderen werden hierbij bevraagd. Aangepaste versie werd met de
kinderen van de leerlingenraad doorgenomen en zij zullen tekeningen voorzien met de regels.
Van zodra die klaar zijn worden de tekeningen op de plaats van toepassing opgehangen.
Volgende leerlingenraad gaan de leden aan de slag met de uitwerking.

Nieuwjaarsbrieven
Zoals jullie reeds weten wordt er in de klas voor de ouders een nieuwjaarsbrief geknutseld. Wie
graag nog een briefje heeft voor oma/ opa/ meter/ peter/... kan deze steeds aankopen.
Vanaf maandag 30 november kan je deze aankopen en kiezen voor 1 euro per brief bij juf
Marjolein in de klas. Dit het liefst voor of na schooltijd.

Spaghettifestival
"Wij willen iedereen graag bedanken voor de talrijke opkomst tijdens het spaghettifestijn, en in
het bijzonder ook de vele helpende handen !
De opbrengst van deze avond zal zoals steeds nuttig besteed worden, onder meer om de
speelplaats verder te pimpen.
Wijzelf vonden het alvast een zeer geslaagde avond. Special thanks ook aan onze resident DJ
Nicky die de Backstage bar de hele avond van het nodige muziekgeweld voorzag en de benen
van de aanwezige ouders tot in de vroege uurtjes aan het dansen hield.
Verder willen wij ons nog verontschuldigen voor de verwarring die er is ontstaan rond het à
volonté zijn van de spaghetti. Dit was een jammerlijk misverstand met de traiteur.
Weer iets dat we weten voor de volgende keer.
Wij zien het alvast zitten om er volgend jaar opnieuw tegen aan te gaan. Hopelijk zijn jullie dan
ook weer zo massaal aanwezig.
Evelyn, Stijn en Tom

SVS
Door organisatorische redenen zal de svs activiteit van 2december niet kunnen doorgaan. Ik kijk
alvast voor een vervangende activiteit.
Volgende activiteiten:
(16/12

unihockey

niv. 5 en niv. 6

Zottegem)

3/02

badminton dubbel

niv. 5 en niv. 6

Oosterzele

17/02

tussen 4 vuren

niv. 3 en niv. 4

Zottegem

9/03

netbal

niv. 5 en niv. 6

Oosterzele

23/03

dans

niv. 1 en niv. 2

Zottegem

23/03

ijsschaatsen

niv. 3 tot niv. 6

Liedekerke

Oudercontact
Op donderdag 17 december (woensdag 16 december voor N5 – apart strookje!) gaat het
oudercontact door. Gelieve bijgaand strookje in te vullen om een afspraak te maken. Geef zo
snel mogelijk af: zo hebt u de meeste kans om een afspraak dichtst aansluitend bij uw voorkeur
te krijgen.
STROOKJE OUDERCONTACT voor kleuters en 1ste, 2de, 3de, 4de en 6de lj.
Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het
oudercontact op donderdag 17 december met:
Naam leerkracht(en) die u
voor dit kind wilt spreken:

................………….………………

................………….………………

................………….………………

Leefgroep

NIV

Naam kind

………………….……

………………….……

………………….……

Gewenst tijdstip
omcirkelen: rond
…u
15.30 - 16 – 17 - 18
– 19 – 20 – 21
15.30 - 16 – 17 - 18
– 19 – 20 – 21
15.30 - 16 – 17 - 18
– 19 – 20 – 21

Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven. Indien een langere
periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te omcirkelen. Geef duidelijk
aan in de 2de en 3de kolom of u de betrokken leerkracht voor niveau of project (of beide) wilt
zien door in die kolom de naam / nummer van de groep in te vullen.

STROOKJE OUDERCONTACT voor 5de lj.
Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het
oudercontact op woensdag 16 december met:
Naam leerkracht(en) die u
voor dit kind wilt spreken:

Leefgroep

NIV

Naam kind

Gewenst tijdstip
omcirkelen: rond
…u
12 – 13 – 14 – 15

................………….………………

………………….……

18 – 19– 19.30

