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E D I T O R I A A L

AGENDA

Wie erbij was kon het zien: veel talent op onze
nieuwjaarsreceptie! Dank aan allen die zich hiervoor inzetten.
En voor de kinderen: een dikke pluim!

 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

Onze kleuterspeelheuvel werd plechtig geopend. Op de
website vind je vele mooie foto’s. In deze en andere kranten
al een voorproevertje.
Verder ook vers projectnieuws. En vergeet vooral niet in te
schrijven voor de verrassende ouderactiviteit van zaterdag 30
januari.
Veel leesgenot!
Izabel

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Inschrijvingen 2016-2017:
Van maandag 04/01/2016 t.e.m. maandag 29/02/2016 is er de
voorrangsperiode voor broers/zussen en kinderen personeel
vanaf geboortejaar 2014. Momenteel zijn er reeds 10 plaatsen
ingenomen. Vanaf dinsdag 01/03/2016 worden de resterende
plaatsen opengezet voor iedereen. Breng zeker de
identiteitskaart of SIS-kaart mee van je kind.
Nieuwjaarsreceptie: hartelijk dank aan alle aanwezigen en
helpende handen. De deelactiviteiten werden als fantastisch
ervaren, alleen de hoeveelheid was te overweldigend.
Volgend jaar gaan we voor een light-versie met de focus op
ontmoeten en een wintervertelling voor onze kinderen.

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.

Gebruik smartschool: ik merk dat er nog enkele ouders niet
aangemeld werden op smartschool. Deze zullen begin
volgende week door de ict-medewerker nog even hieraan
herinnerd worden. Ben jij een van hen breng dit best snel in
orde want vanaf heden worden de berichten vanuit de school
enkel via smartschool aan ouders doorgegeven. Tot op
heden stuurden de klasouders hun bericht ook nog via mail.
Dank voor jullie medewerking.

Opbrengst kaartenverkoop wordt aan jullie meegedeeld van zodra we het bedrag kennen. Het
is een groot succes dankzij jullie enthousiasme. Hartelijk dank alvast.
Martine
L e e fg roep 3 | Zee paar d je s
Dag iedereen,

Kort nieuws deze week. Voor ons nog even geen nieuw project. We werken eerst rond het thema
“de tijd”. We leren alles over de dagen, de week en de maanden van het jaar. We leren ook
werken met ons gloednieuw kalender/weerkalender bord voor verder dagelijks gebruik.
Na dit thema wordt weer een nieuw project gekozen.
Tot later!
Shirley & de Zeepaardjes
L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s
Maandag: eerst hebben we ons toneel over de waterduivel nog eens getoond en daarna de zaal
opgeruimd.
Dinsdag: de hele dag reis door de tijd
Woensdag: de hele dag reis door de tijd
Donderdag: een rare dag: eerst project, dan niveau!
Vrijdag: eindelijk! Onze tentoonstelling!!!!!!!
Annelies en Ella D.C.
L e e fg roep 4 | Gek ko ’ s
Vrijdag is ons eindproduct .Woensdag is Sven geweest die heeft ons tips gegeven .
Donderdag hebben we in de voormiddag project gehad en in de namiddag niveau.
Dinsdag hebben we de hele dag project gehad.Flashboem van de gekko's
L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Maandag hebben we gesprokkeld voor een nieuw project. Dinsdag hebben we stemronde
gehouden. En het is: Wat is techniek? JOEPIE! Op donderdag lazen we een tekst over wat
techniek allemaal is. Méér dan je denkt. Zelfs de kleren die je aan hebt, zijn een technische
toepassing. In de namiddag leerden we de move tegen pesten. Het is een nieuwe move. Bij het
lied mogen we brullen en roepen! Het heet:”Iedereen brullie!”
En vrijdag hebben we contractwerk gedaan. Ons nieuw project kan zijn gang gaan!
Ruben en juf

L e e fg roep 5 | Feni kse n
Dag lieve lezertjes,
Maandag hebben we gesprokkeld voor een nieuw project,
en dat was dolle pret!
We hebben veel dingen voorgesteld,
en dat allemaal zonder geweld.
We hebben vandaag beslist: wat wordt ons nieuw project?
Het is wel iets anders dan de wolkenvangers, maar evenveel pret.
We gaan aan beroepen beginnen,
we doen daar elk een eigen ding, en we zullen ook veel verzinnen.
we denken na over vragen.
We zullen ons daaraan wagen.
We hebben gezwommen en gedoken,
en gelukkig niks gebroken.
Dat was heel leuk!
Ik lachte me een breuk.
We bereiden het het forum voor voor morgen,
en dat zonder al te veel zorgen.
Dat is gezellig!
En ook heel prettig!
Dag en groetjes van Oona Hemelsoet!
Dat is een meisje met een zotte snoet!
XXX

Lentefeest
Agenda:
4/02

19u00 :

Infoavond voor alle ouders met een feesteling lentefeest.

Zedenleer :
Infoavond lentefeest:
De leerlingen van het eerste leerjaar en de leerlingen van het zesde leerjaar vieren feest op
zondag 17 april 2016!
Graag nodig ik alle ouders uit op de infoavond van donderdag 4 februari 2016 om 19u00 in
de zedenleerklas. Daar zal ik een overzicht geven van het lentefeest zodat u een duidelijk
zicht krijgt. De infoavond zal afgerond worden rond 20u.
Groetjes, juf Ellen

Verslag oudercomité
Verslag oudervereniging 12/01/2016

Aanwezig:

-

School: Martine, juf Stefanie, juf Leen
Ouders: Evelyn, Peter, Tom, Annelies, Thomas, Ann, Lore, Stijn, Matthias

1. Evenementen
-

Evaluatie nieuwjaarsreceptie
Reacties over het algemeen zeer positief. De verschillende toneelstukken waren
heel goed.
Het aanbod was waarschijnlijk zelfs te groot. Heel veel deelnemers waren
betrokken bij de verschillende optredens, waardoor er een beetje voorbijgegaan
werd aan de eigenlijke bedoeling van een nieuwjaarsdrink.
Volgend jaar zal eerder teruggegaan worden naar een vertelling voor zowel
kleuters als lagere school kinderen.
Het vervroegde aanvangsuur (17u30 ipv 18u) leverde ook problemen op voor de
opvang. Kindjes die al naar huis waren, komen plots terug bij hun vriendjes in de
opvang,… Voor de verantwoordelijke was het erg onoverzichtelijk wie nu wel of
niet nog in de opvang zat. Ook met dit punt zal rekening gehouden worden voor
de volgende activiteiten.

-

Ouderactiviteit 30/1
Activiteit zelf blijft nog even geheim, maar is in volle ontwikkeling.
Via de klasouders werden alle ouders uitgenodigd. Er wordt nog extra reclame gemaakt via
Flashboem, affiches op school,…
Er wordt nog gezocht naar enkele ouders die de avond zelf de activiteit helpen ondersteunen.
Inschrijvingsbedrag is dit jaar 15 euro per persoon en er wordt gevraagd om dit vooraf te storten
op rekeningnummer BE53 3631 2900 1653 met vermelding naam ouder(s).

-

Kinderfuif 5/3
Zelfde principe als vorig jaar. Eerst een fuif voor de kleuters, vervolgens voor de kindjes van het
lager. Juf Leen zal ook verschillende workshops organiseren i.s.m. andere leerkrachten en de
lesgevers. Binnenkort wordt er een oproep gelanceerd om dansinstructeurs voor verschillende
dansstijlen te vinden.

Voorstel om op de kinderfuif leerlingen uit 5de en 6de leerjaar te laten muziek draaien.
Aanpassing tov vorig jaar: Hamburgers niet meer binnen bakken, maar buiten. Tent voorzien bij
regen, om dit mogelijk te maken.

2. Pimp je speelplaats/Greenteam
-

-

Speelheuvel kleuters inmiddels geopend
o Reactie bij de kleuters is super positief
o Wel moeten er nog een aantal zaken gebeuren
 Een bord dat aanduidt of de heuvel open of gesloten is. Groenrood (zoals bij de lagere) , met tekeningen,… Zodat de kleuters
duidelijk weten dat bij vb. slecht weer er niet op de heuvel
gespeeld mag worden
 Er is nog extra ondersteuning nodig voor de kleinsten
 De bovenkant van de betonnen buis die onder de heuvel loopt
moet beveiligingsmateriaal krijgen, zodat kindjes hun hoofd niet
kunnen stoten. Verschillende voorstellen worden gedaan, maar
niet evident om duurzame oplossing te vinden. Wordt verder
opgenomen door Pimpteam.
 De zandbak zal iets ingekort worden en terug afgebakend
worden met een glooiende betonconstructie. Er wordt verder
naar een manier gezocht om de zandbak zelf op een makkelijke
manier af te dekken.
 Op 22/1 komt de veiligheidsinspectie langs. Waren betrokken bij
de opbouw van het project en gaven groen licht. Komen nu in
het echt kijken. Tegen dan moeten deze zaken gerealiseerd zijn.
Moestuin
o Blijft een mooi project om met de kinderen aan te werken.
o Wordt momenteel vooral getrokken vanuit 3e en 4de leerjaar. Sluit ook
best aan bij hun leefwereld en past ook mooi in het leerplan. Leerlingen
enorm fier als ze iets mogen oogsten.
o Vanuit het schoolteam wordt wel gevraagd naar extra ondersteuning.
Zoals een draaiboek voor het onderhouden van de moestuin, of 1 of 2
ouders die zich opgeven als verantwoordelijke (wordt verder
opgenomen door Lore en juf Leen)

3. Toegang school

Naar aanleiding van een recent voorval wordt bezorgdheid meegegeven vanuit ouders rond de
toegang tot de school. Op vraag van betrokkenen wordt het incident niet in concreto besproken met
iedereen.
Wel werden er reeds verscheidene acties ondernomen.

-

-

In alle klassen (zowel kleuter als lager) werd met de kindjes gesproken en werd
heel duidelijk gemaakt dat de school nooit zelf verlaten mag worden zonder
begeleiding.
Twee firma’s werden aangesproken om de omheining en toegangspoorten van
de school te bekijken en een offerte te maken voor het uitvoeren van
verbeteringen (versterking omheining waar nodig, andere hekkens met voor
kinderen moeilijk open te krijgen klinken)

Vanuit oudervereniging wordt meegegeven dat het opportuun lijkt om te communiceren over
dergelijke acties. Aangezien dit voor een groot deel tegemoet kan komen aan de bezorgdheid bij
ouders.
Verder wordt nogmaals benadrukt dat elke ouder hierin ook zelf een verantwoordelijkheid draagt door
de toegangspoorten steeds te sluiten.

4. Bodymapping – Voorstel Ann De Tender
Ann komt een toelichting geven over bodymapping. Aan de basis ligt het gegeven dat de motoriek bij
kinderen zeer snel achteruit gaat (zo zou tegenwoordig slechts 2 op 100 kinderen nog voldoende
bewegen).
Bodymapping wil op een alternatieve manier oplossingen aanbieden om er voor te zorgen dat kinderen
voldoende beweging krijgen. Tevens is het een nieuwe methode om bepaalde leerproblemen aan te
pakken. Een methode die meer en meer bevestigd wordt en ingang krijgt binnen de aanpak van
leerproblemen.
Er wordt beslist om een infosessie rond bodymapping te laten doorgaan op school. Deze sessie zal samen
georganiseerd worden met de Gezinsbond Oosterzele (op te nemen door Thomas).
Sessie zal eind mei plaats vinden. Om de kostprijs te dekken (€ 350) , zal 3 euro ingang gevraagd worden.

5. Suikerbeleid op school – Voorstel Matthias
Er is een steeds grotere consensus over de nefaste gevolgen van het gebruik van toegevoegde suikers.
Matthias verwijst naar een groot aantal scholen in Gent waar koeken en snoep inmiddels volledig gebannen
werden, met uitzondering van verjaardagen. Verschillende ouders halen ook aan dat het moeilijk is een
gezonde snack mee te geven aan hun kinderen voor de namiddag, wanneer andere kindjes wel koeken
eten.
Er wordt het voorstel gedaan om vanaf volgend schooljaar ook op onze school geen dagelijks
koekjesmoment meer te voorzien. En het eten van koek (of varianten) te beperken tot verjaardagen (met
22 kindjes in een klas, betekent dit al bijna wekelijks zo een dag).

In de oudervereniging is een groot draagvlak te vinden voor dit voorstel, maar tevens het bewustzijn dat dit
niet van de éne op de andere dag te realiseren valt.
Er zal een werkgroep opgericht worden om in eerste instantie de ouders en personeelsleden te
sensibiliseren rond dit item (vb. workshops gezonde voeding, tips rond pimp je lunchbox,…) en een zo
groot mogelijk draagvlak te creëren voor eventuele toekomstige beslissingen rond suiker op school.

6. Varia
-

Terugkoppeling eetgedrag kleuters

Er wordt melding gemaakt dat het voor ouders moeilijk is om te weten te komen of hun kleuter die
warm eet, effectief iets eet onder de middag.
Martine: “Wanneer de verantwoordelijke in de refter merkt dat er zich herhaaldelijk problemen
voordoen bij een kleuter rond zijn/haar eetgedrag, dan is het de bedoeling dat dit doorgegeven wordt
aan de klasjuf/meester. Zodat deze op zijn/haar beurt de betrokken ouders kan informeren. => is een
interne afspraak.
Deze afspraken zullen nogmaals herhaald worden binnen het team, zodat dit zeker gebeurt.

-

Extra ondersteuning voor Rozemarijn in de kleuteropvang

Naschoolse opvang is een gemeentematerie. Op het overleg tussen scholen en gemeente werd dit
punt reeds herhaaldelijk aangebracht door Martine. De gemeente/bevoegde schepen staat echter
weigerachtig tegenover het aanstellen van een extra kracht voor de naschoolse opvang van kleuters.
Toelichting systeem andere scholen. Daar bestaat het eerste uur opvang uit studie. Leerlingen moeten
aan tafel zitten en huiswerk maken. Wat de opvang meteen ook voor een stuk minder aantrekkelijk
maakt en als gevolg heeft dat er minder leerlingen in de opvang blijven. Op onze school wordt daar
absoluut niet voor gekozen. Hetgeen heel vaak betekent dat kindjes graag en lang in de opvang
blijven, wat dan ook resulteert in een groot aantal kinderen op die momenten.
Vanuit de oudervereniging zal een brief opgemaakt en verzonden worden (in overleg met Martine)
naar de bevoegde schepen en/of het voltallige College van burgemeester en schepenen van de
gemeente Oosterzele.
Tevens zullen andere pistes onderzocht worden om ondersteuning te vinden (vb. vrijwilligerswerk,
speciale statuten, stagiairs, bevraging kind en gezin,…)

-

Verlichting speelplaats bij duisternis

Er wordt gevraagd om de speelplaats bij duisternis beter te verlichten.
Martine: “Er zijn lichten op de speelplaats. Deze worden bediend via een timer. Het is dus zeker de
bedoeling dat de speelplaats goed verlicht is bij duisternis. Op vandaag kunnen de kinderen echter aan
de lichtschakelaar waardoor zij het licht vaak onbedoeld uitzetten. Dit probleem wordt binnenkort
opgelost door de lichtschakelaar aan te passen en zo onbereikbaar te maken voor de leerlingen”. Ook
tijdens avondactiviteiten neemt Martine dit item op met Djuro zodat hij steeds verlichting voorziet.

-

Actie Kerstkaartjes

Is goed verlopen. Alle kaartjes en centjes worden vlot binnen gebracht door de ouders en leerlingen.
Afsluitmoment 15/01/2016.
De resterende kaartjes mogen kosteloos terug gestuurd worden naar de firma die ze gemaakt heeft.
Maandag 18/11 worden alle resterende kaartjes verstuurd.
TS 12/1/16

Plechtige opening speelheuvel

Méér foto’s te zien op de website!

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

