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E D I T O R I A A L
Weinig projectnieuws deze week. Alle groepen waren druk
bezig met het voorbereiden van de nieuwjaarsreceptie.
Iedereen van harte welkom!

AGENDA
 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

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
Aan iedereen een gezond, liefdevol en warm 2016 toegewenst.
Dinsdag 12 januari 2016 komt de CLB-arts voor de vaccinaties voor de kinderen van N1 en N5.
Dit is enkel voor ouders die hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
Indienen van de kaartensetjes kan nog tot 15 januari. Gelieve ervoor te zorgen dat tegen die
datum geld en/of resterende pakketjes afgegeven werden aan de juf/meester.
Wedstrijd Davidsfonds : Onno Dewettinck is met een prachtige tekst voor onze school in de
prijzen gevallen. Hij mag zijn boekenpakket gaan afhalen op zondag 24/01 in de bibliotheek van
Scheldewindeke. Proficiat Onno !
Met vriendelijke groeten, Martine Vande Moortele

L e e fg roep 2 | Zeep aar d je s

Groetjes,
Juf Shirley en de Zeepaardjes
Volgende week meer nieuws!

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s e n Ge kk o’ s
MAANDAG:

Eerst hebben we saai niveau gedaan.
In project hebben we gekozen in welke groep je zit:
Muziek,Schimmenspel,Decoratie en Tekst Schrijven.
DINSDAG:
Eerst hebben we weer saai niveau gedaan.
In project hebben we in onze nieuwe groepjes gewerkt.
WOENSDAG: Zijn we gaan zwemmen en dat was leuk.
DONDERDAG: Weer saai niveau.
En in project zijn we bezig met een soort generale repetitie.
VRIJDAG:
Morgen moet echt nog komen.

En vergeet niet te komen naar de

NIEUWJAARSRECEPTIE!!!!!!!!!!!
L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Deze week hebben we de hele week klasoverschrijdend gewerkt samen met de Gekko’s, de
Stokstaartjes en de Feniksen. Het verhaal voor de nieuwjaarsreceptie werd kort voorgesteld en
daarna mochten we kiezen welk stukje we wilden uitwerken. Er waren 4 groepjes: personages en
attributen, muziek, tekst schrijven en decoratie voor de zaal. Maandag en dinsdag werkten we in
onze groepjes. Donderdag waren er nog maar 3 groepjes: acteurs en vertellers, muziek en een
reuzeklim- en klauterparcours. Op vrijdag waren er terug 3 groepjes: acteurs en vertellers,
muziek en zaal versieren. Op donderdag vierden we Moyra’s verjaardag. Hiep hiep hoera!
Groetjes van Yoren!

Oudervereniging: vergadering 12/01 om 20 u
Op dinsdag 12 januari om 20 u is er opnieuw een vergadering van de oudervereniging. Zoals
steeds is iedereen van harte welkom. Zoals je weet, zijn we immers allemaal Frank ;-)
Alvast een vooruitblik op de agenda:
- evaluatie nieuwjaarsreceptie
- ouderactiviteit 30/01
- kinderfuif 5/03
- pimp je speelplaats + lentewerkdag 19/03
- organisatie info-avond vooor ouders en ev. externen (bodymap?)
- varia (terugkoppeling eetgedrag kleuters, voor- en na-opvang kleuters)
Groetjes,
Frank

Authentieke yoga in Oosterzele
Authentieke yoga in Oosterzele vanaf Januari 2016
(gegeven door Joke Deraedt- Con Patio vzw- mama van Lena Debusscher, Schildpadjes).
In samenwerking met vzw Arbol van Ilse Makelberge.
Elke woensdagavond van 20-21u, Landskouter. Proefavond op 13 januari.
“Yoga is niet op je hoofd leren staan, zoals vele mensen denken, maar leert ons hoe we op ons
eigen twee benen kunnen staan.” (Swami Satchidananda)
Yoga is meer dan yogahoudingen op een matje. Het brengt je geest tot rust en helpt je te
herbronnen. Je ziet weer helder waar voordien mist hing.
In deze vorm van yoga gaat het er niet om kost wat kost je benen in je nek te leggen. Je forceert
je lichaam niet in de yogahouding, maar net andersom: de yogahouding is eenvoudig en
aangepast aan jouw lichaam.
De yogahoudingen en het contact met je adem zijn je gids om je lichaam te leren kennen en je
mogelijkheden en beperkingen te aanvaarden.
Authentieke yoga is er voor iedereen die op zoek is naar rust, naar een moment voor zichzelf.
Voor wie het denken even los wil laten en nieuwsgierig is naar wat daaruit kan groeien.
Ervaring met yoga is niet nodig, deze yoga is er voor iedereen, op elke leeftijd. Welkom!
Inschrijven ? via joke.deraedt@telenet.be of 0497/36.94.78
Je kan kiezen uit:

Prijs

Half jaar (jan-juni)
10-beurtenkaart (6maand geldig)
5-beurtenkaart (3 maand geldig)
Proefles

€180
€100
€60
€8

Yogadocent: Joke Deraedt. Joke doorliep yogastages in verschillende tradities in binnen- en
buitenland en koos uiteindelijk voor authentieke, traditionele yoga van Krishnamacharya. (meer
info vind je op www.kym.org). Ze specialiseerde zich verder in zwangerschapsyoga. Verder
volgde ze diverse meditatietrainingen en een beroepsopleiding lichaamsgeoriënteerde
psychotherapie.

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!

SVS
Volgende activiteiten:
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

