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E D I T O R I A A L

AGENDA

Projecten worden afgerond, Erik Bord werd uitgezwaaid,
sommigen schrijven hun eerste nieuwjaarsbrief, anderen hun
laatste en met z’n allen kijken we uit naar de kerstvakantie.

 donderdag 17 december: oudercontact
+ praatcafé
 vrijdag 18 december: GEEN forum!
 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

In deze flashboem ook een oproep voor de vluchtelingen in
ons land. Duik je zolder, kelder, kleerkast in en geef warmte
door!!!

MENU
 Zie website

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

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Nog één weekje te gaan en dan duiken we de kerstvakantie in om te genieten van gezin,
vrienden, sfeervolle momenten, …
De voorbije week stonden enkele nascholingen op het programma zoals woordenschat en taal
verwerven, het nieuwe leerplan lichamelijke opvoeding in praktijk brengen en een daarbij
horende zwemles o.l.v. juf Marjolein en muziek doorheen onze school.
Volgende week is er nog een bijeenkomst rond de rapporten met de leerkrachten van de lagere
en zal de leerlingenraad de regels verder visualiseren en ophangen in onze school.
Om het leesplezier van onze kinderen te verhogen starten we na de kerstvakantie met een
leesclub i.p.v. de gebruikelijke AVI-leesgroepjes. Meer info voor ouders volgt binnenkort. Ook
tijdens de middagpauze zullen kinderen die het wensen 2x per week gebruik kunnen maken van
de nieuwe schoolbibliotheek. Niet alleen boeken maar ook spelletjes zullen kunnen ontleend
worden. Enkele oudste kinderen worden ingeschakeld om bibliothecaris te zijn. Wie nog
bruikbare boeken te veel heeft kan ze aan juf Katrien bezorgen. Dank bij voorbaat.
Martine

L e e fg roep 3 | M aa nvi s j e s
Hallo iedereen,
Wij zijn druk aan het werk voor onze circusvoorstelling. Alle kinderen hebben hun favoriete act
uitgekozen en zijn deze druk aan het oefenen.
Niet vergeten dat jullie volgende donderdag welkom zijn om naar ons eindproduct te komen
kijken.
Vele acrobatengroetjes,
De maanvisjes

L e e fg roep 3 | Nivea u 1
Nog een weekje en het is vakantie! Joepie zeggen de kindjes!!!!!
Maar maandag wacht ons nog een grote opdracht: onze nieuwjaarsbrief schrijven. Dus kruip
zondag allemaal vroeg in jullie bedje zodat jullie goed uitgerust zijn. Vergeet ook niet maandag
jullie pen mee te brengen!
Groetjes,
Marjolein

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s
Beste lezers,
Maandag hebben we onze tijdslijn gemaakt.
Dinsdag hebben een schets van onze nieuwjaarsbrief gemaakt.
Woensdag zijn we gaan zwemmen.
Donderdag hebben we ons nieuwjaarsbrief geschreven en afgewerkt.
gemaakt door Nanou en Linde

L e e fg roep 4 | Niv eau 3
Afscheid van Erik Bord!
De kinderen van het derde leerjaar kregen gedurende 6 weken een stukje voorgelezen uit het
manuscript “De bijzondere uitvinding van Erik Bord”. Het was een heerlijk spannende periode.
De kinderen verrasten me met massa’s tekeningen, mochten zelf een einde verzinnen en
kregen, net zoals in het boek, een limonadefeestje als afsluiter. Hiervoor moesten ze wel terug
naar 1928. Gelukkig liep dit feestje wél goed af en viel er niemand in de stinkvijver. De jolige
bende amuseerde zich in verschillende workshops: een verkeersbordenfabriek, een uitgeverij,
een toneelafdeling en een lokaal journaal. Fonske en Marieke, Madame Estelle, de
burgemeester, de koningin en niet te vergeten Erik Bord, ze waren allemaal present!
Neem gerust een kijkje op https://www.facebook.com/stroobantnathalie. Wil je weten wat de
kinderen er zelf van vonden? Ga dan naar http://www.nathaliestroobant.be/project/ Ook op de
leefschoolwebsite staat visueel bewijsmateriaal van deze grandioze dag!
Bedankt aan alle kinderen voor hun meer dan enthousiaste deelname en aan de ouders voor het
voorzien in passende kledij (de max!) en de leuke reacties die ik mocht ontvangen. En natuurlijk
ook een dikke merci aan juf Leen die mee geholpen heeft om dit alles mogelijk te maken!

L e e fg roep 4 | Gekk o’ s
Hallo beste ouders de gekko’s
Deze week hebben we een nieuwjaarsbrief gemaakt. We hebben moeten schetsen, onze brief
geschreven. We hebben een liedje geleerd en opzoekingswerk gedaan voor project.
Groetjes van Andreas en de gekko’s.

L e e fg roep 5 | Feni kse n
Lieve lezertjes allemaal,
Ons nieuwtje van vorige week was niet meegezonden, daarmee toch even ons berichtje van
vorige week :-)

Wij willen graag alle ouders bedanken om te komen kijken. Voor ons start nu het zware werk van
ons project techniek: leren leren... Maar dat mag nog eventjes wachten, want de sint staat voor
de deur :-)
De voorbije week kunnen we eigenlijk samenvatten in één zin... Nu is het wel aan jullie om uit te
vissen wat die zin is ...
Vele lieve zoenen!
De feniksen

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Dag lezertjes,
Maandag hebben de kinderen van de wolkenvangers een mindmap leren maken op computer.
Daarna hebben we in de kring kaartjes getrokken en op die kaartjes stonden namen van andere
wolkenvangers. Daarvoor mogen we een cadeautje maken voor op ons kerstfeestje .
Dinsdag hebben we gesport en de projecttoets overlopen. We luisterden ook naar een opera van
Mozart: de toverfluit. De juf vertelde het verhaal terwijl de muziek op de achtergrond aan stond.
Na de sint zijn we nu stilaan in kerstsfeer.
Elias met hulp van Mila

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.

Pimp je speelplaats – kaartjesactie
Het zal je niet ontgaan zijn: in het najaar kreeg de kleuterspeelplaats een avontuurlijke
speelheuvel (die trouwens op vrijdag 8 januari officieel ingehuldigd wordt).
Maar ook de kinderen van de lagere school wachten vol ongeduld op hun avontuurlijke
speelplaats. Geen wonder, zij bedachten zelf de plannen. En dat is niet min: een groot
amfitheater en een speelheuvel met uitkijktoren.

Om die plannen te realiseren, hebben we echter nog centjes nodig.
Vandaar de kaartjesactie: elk kind maakte een mooie tekening, waarvan een persoonlijk kaartje
gedrukt werd. Het resultaat is prachtig! Op maandag 7 december kreeg jouw zoon/dochter zijn
pakketje met 8 setjes kaartjes mee naar huis.
Hoe gaat het praktisch?
Een setje kaarten kost 6 euro. Wie erin slaagt om één of meerdere setjes kaarten te verkopen,
krijgt een stickervel van zijn eigen tekening.
Alle centen en niet-verkochte setjes geef je ten laatste op 15/01/2016 af aan de juf/meester.
Mogen we jullie vragen om met zijn allen één of meerdere setjes kaartjes te verkopen aan
(groot)ouders, buren, vrienden,... En zo samen bij te dragen aan dit mooie speelplaatsproject dat
ten goede komt van al onze leefschoolkinderen.
Veel succes met de verkoop!

Een warme oproep!!
In afwachting van structurele veranderingen (laat ons afspreken dat we er met de eerstvolgende
verkiezingen massaal voor gaan) maken we werk van onderstaande oproep voor de
vluchtelingen in Duinkerke.
Duik je zolder, kelder, kleerkast in en geef warmte door!!!
Waar kan je al dat warms kwijt?
In de speelzaal van het lager, onder de tafel van de verloren voorwerpen staat een grote
doorzichtige box. Daar kan je alles in kwijt als het in goede staat is.
De box staat er tot aan de kerstvakantie!
Alvast heel erg bedankt!!
Jasmien, Gert, Thor, Jolan en Merel
jasmien@balegem.be
0473.92 46 76
We hebben reeds contact met een van de organisatoren, Patrick Legein, er is dus zekerheid dat
onze inzameling terecht komt!

Duinkerke20dec15
Het wordt steeds vroeger donker en het wordt steeds kouder. De vrieskou zal er allicht snel aan
komen. In het vluchtelingenkamp te Duinkerke probeert iedereen zich te beschermen tegen de
kou, wind, regen, hagelbuien,... Dit is echter niet evident. Er is weinig of geen materiaal,, er is
geen licht, geen verwarming, geen water,...
2000 personen zijn aangewezen op de hulp & goodwill van burgers. De mensen in het
vluchtelingenkamp in Duinkerke hebben jouw steun dus écht nodig. Vandaar deze nieuwe
oproep!
Op zondag 20 december 2015 gaan we terug naar Duinkerke. We zijn nog op zoek naar
onderstaand materiaal en voeding. Kruip dus even op je zolder, neem een kijkje in de kelder,
duik nog eens je kasten in en misschien vind je heel wat materiaal dat we kunnen meenemen
naar het kamp.
Wees misschien wat spaarzamer in het aankopen van geschenken en koop een zaklamp voor
iemand die het hard kan gebruiken tijdens deze donkere maanden.
Algemeen materiaal:
• Zaklampen

• Kaarsen
• Gas
Materialen om shelters mee te maken/shelters te verstevigen:
• Waterdichte zeilen (bâches)
• Tenten & piketten
• Touwen, duct tape
• Paletten
• Grote stevige vuilniszakken
Kledij:
• Mutsen, handschoenen en sjalen
• Joggingbroeken
• Warme kousen
• Stevige schoenen (mannen, vrouwen en kinderen)
• Warme jassen
Gereedschap:
• Scharen, hamers, nagels, zagen
Materialen om mensen warm te houden:
• Tenten
• Matrassen
• Dekens & slaapzakken
• Kussens
• Vuurkorven, brandhout & kolen (houtskool, steenkool)
Voeding:
• Olie (maïs, arachide, zonnebloem, olijf)
• Rijst
• Vers fruit & Noten (pinda, okkernoten, cashew, pistache)
• Babyvoeding & melk (volle, halfvolle, melk voor baby’s en kleine kinderen)
• Kruiden (kaneel, kurkuma, kerrie, nootmuskaat, peper, paprika,...)
• Drinkwater & thee (builtjes, losse thee)
Materialen om te koken:
• Potten & pannen
• Gasbranders & campinggas
• Aanstekers & lucifers
• Houtblokken
• Bestek

Medicatie & EHBO:
• Paracetamol
• Hoestsiroop
Verzorgingsproducten:
• Vochtige doekjes
• WC-papier

Eindejaarstip
Cadeaudagen Oxfam Wereldwinkel Oosterzele op 12 en 19 december 2015. Extra
openingsuren in de eindejaarsperiode.
Met een eindejaarsgeschenk van Oxfam maak je iedereen blij: je familie, collega's of vrienden,
maar ook producenten in het Zuiden. Daarom organiseert Oxfam Wereldwinkel
Oosterzele Cadeaudagen op zaterdag 12 en 19 december 2015. Je kan in de Wereldwinkel
terecht voor handgemaakte (sier)voorwerpen, juwelen, speelgoed, wijnen, pralines en
voedingsproducten die aan eerlijke voorwaarden in het Zuiden gekocht worden. Wereldwinkel
zorgt voor een verwarmend drankje, hapje en sfeer.
Iedereen is welkom in de winkel in de Stationsstraat 9 in Scheldewindeke, op de Cadeaudagen
(zaterdag 12 en 19 december van 9u30 tot 17u). In de eindejaarsperiode is de winkel geopend op
ma 21, di 22, woe 23, zat 26, ma 28, di 29 en do 30 december van 9u30 tot 12u, en op do 24 en do
31 december van 9u30 tot 15u. 2 januari 2016 gesloten.
Ter gelegenheid van de cadeaudagen poseerden zes Bekende Vlamingen voor de camera van
Lieve Blancquaert om eerlijke handel (letterlijk) in de verf te zetten. Koppel het juiste schilderij
aan de juiste schilder op www.oww.be en win een fairtradeverwenpakket.

SVS
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

Verslag oudervereniging 08/12/2015
Evaluatie spaghetti-festijn
De opkomst was groot, de spaghetti was lekker en de reacties waren overwegend
positief. De bediening verliep vlotter door het gebruik van bestelformulieren met
tafelnummers.
Er was een misverstand over het al dan niet à volonté verkrijgen van de spaghetti. Dit
wordt verder besproken met de traiteur. Bij een volgende editie zal 1 ouder het
traiteurgedeelte opvolgen.
Andere aandachtspunten voor volgende schooljaar:
-

meer licht blond bier
afsluiten van de klaslokalen in de Backstagebar voor rondlopende kinderen
1 persoon die het dessertgedeelte in goede banen zal leiden (voorbereiding + de
avond zelf)

De opbrengst is nog niet gekend. De facturen zijn nog niet allemaal binnen.
De vele helpers worden nogmaals bedankt, met een speciale vermelding voor de Nicky
de DJ en Lieven die de opmaak van de placemat terug op zich nam.
Nieuwjaarsreceptie
Juf Valentine licht toe dat de receptie dit jaar van 17u 30’ tot 20u 15’ gepland is.
Het lager zal een poppenkastvoorstelling doen volgens een scenario van de oma van
Hasse, Briek en Jackie. De poppen en de decors worden zelf gemaakt.
Bij de kleuters is er een poppenkastspel volgens een scenario van de juffen. Het decor
en de poppen worden ook zelf gemaakt.
Het thema van dit jaar is recycling. De zaal van het lager zal in dit thema ingericht
worden.
Het programma voor de avond is als volgt:
-

17u 30 start receptie (soep, wijn en water zijn verkrijgbaar)
18u 15’ – 18u 45’: voorstelling van de kleuters
18u 45’ – 19 uur: inhuldiging van de speelheuvel bij de kleuters
19 uur – 19u 30’: voorstelling van de lagere school
20 u 15’: einde receptie

Ouderactiviteit (zaterdag 30 januari 2016)
Er wordt een activiteit gepland met aansluitend een fuif. Net als vorig jaar zal een vast
bedrag gevraagd worden waarin alles inbegrepen is (15 € voor de activiteit, drank,
versnaperingen).
Hulp is nodig voor de inschrijvingen, het inrichten van de zaal en voor de activiteit zelf.

Verdere info volgt.
Pimp je speelplaats
De fantastische speelheuvel ligt reeds te lonken naar de kleuters. Vooraleer deze
bestormd kan worden, zal de veiligheid nog verbeterd worden.
Begin 2016 is er opnieuw een wedstrijd ‘pimp je speelplaats’. Thema dit jaar is
welbevinden van kinderen. Een dossier zal terug ingediend worden.
De verzakkingen op de speelplaats zijn volgens de directie gemeld aan de scholengroep.
Het is nog af te wachten of het nodige budget kan vrijgemaakt worden. Niet alleen de
heraanleg dient gefinancierd te worden maar ook het onderzoeken en aanpakken van de
oorzaak van de verzakking. Bij de heraanleg dient ook het behoud van de berken aan de
ingang van het lager bekeken te worden, vermits de wortels die in de breedte groeien,
nefast zijn voor de speelplaats.
Varia
-

-

Voor de opvang in de kleuterblok werd voor 150 € materiaal aangekocht
Via de mama van Alexine werd het voorstel gedaan een infoavond in te richten
betreffende het onderwerp ‘leren en bewegen’ (www.bodymap.be). Bij een
volgende oudervergadering zal dit toegelicht worden. Andere voorstellen voor
een infoavond zijn ook steeds welkom !
De Sint en zijn zwarte pieten kwamen op 4 december langs in de klassen,
waarvoor dank ! Met ondersteuning van de oudervereniging werden klascadeaus
en chocoladepakketjes afgegeven.

