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E D I T O R I A A L

AGENDA

Het was weer een boeiende week met als centraal thema
‘Pesten’. Donderdag dansten alle kinderen de move tegen
pesten. De kinderen van niveau 1 hebben heel groot nieuws!
Vanaf nu kunnen ook zij deze krant lezen .

 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
 maandag 9 mei: Leren leren door
Paul Maes (leefgroep 5)
 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

Leefgroep 3 en 4 zochten het antwoord op 2 belangrijke vragen.
Waar komt de wind vandaan? En wat is tijd? In leefgroep 5
experimenteren ze er op los . En wat zou nu de job van je leven
kunnen zijn?
Dit en nog veel meer lees je in deze schoolkrant!
Veel leesplezier!

AANDACHT: opvang
Op vrijdag 5 februari gaat de opvang voor de kinderen van de
lagere door in de oude refter omwille van het praatcafé. Zij zullen
daar binnen spelen en kunnen daar opgehaald worden (i.p.v. de
speelzaal lagere). Hierdoor blijft Tatjana het overzicht behouden
van wie wel/niet in de opvang zit. Kinderen die opgehaald werden
vallen onder de verantwoordelijkheid van de persoon die ze is
komen ophalen. Van 17.15u tot 18.00u zullen de kleuters daarbij
aansluiten o.l.v. Rozemarijn.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen broers/zussen en kinderen personeel nog t.e.m.
29/02/2016. Vanaf 01/03/2016 kunnen alle resterende plaatsen
door andere kinderen ingenomen worden.
Hartelijk dank aan de ouders die de ouderactiviteit tot zo’n heus
succes hebben uitgebouwd. Het was een zeer fijne, plezante
avond met aansluitend een swingende fuif. Merci.
Opbrengst kaartenverkoop was een treffer. We hebben in totaal
€ 2602,5 opgehaald voor pimp-je-speelplaats. Super gedaan.
Prettige vakantie iedereen en tot maandag 15/02.
Martine

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.

L e e fg roep 3 | M aa nvi sj e s
Ons thema van de tijd zit erop.
Maandag na de vakantie starten we een nieuw project. Dit hebben we vandaag gekozen en
zullen de kinderen met heel veel enthousiasme komen vertellen wat het geworden is. Iedereen
heeft een week de tijd om hierover te gaan zoeken en gaan rondneuzen in boeken dus dat
beloofd voor na de vakantie!!!
Iedereen een fijne vakantie!!!!

L e e fg roep 3 | Nivea u 1
Wij hebben heel groot nieuws!!!!
Wij kennen alle lettertjes!!! Joepijeeeeee!
De kinderen kennen nu alle lettertjes en zijn vooral aan het snuisteren in de boeken van onze
kring want ja nu kunnen zij die ook lezen.
Ook het schrijven van verhaaltjes vinden zij super leuk. Wil je eens een verhaaltje komen lezen ?
Kom dan zeker eens binnen en geniet van de leuke, spannende en vooral zelfgeschreven
verhaaltjes.
Wij wensen iedereen een heel leuke vakantie toe!!!

L e e fg roep 3 | S t ok s taa r tje s
Maandag hebben we geleerd over de windrichtingen.
Dinsdag was er een expo van Bieke en Isahlie en we mochten de baby konijntjes vasthouden
want de expo ging over konijnen en je mag gratis een baby konijntje.
We hebben ook over dag en nacht en de seizoenen geleerd, we keken naar filmpjes.
Woensdag zijn we gaan zwemmen.
Donderdag hebben we in groepjes over de windrichtingen, de aarde, de zon en de maan geleerd.
We deden de MOVE TEGEN PESTEN met de hele school !
Vrijdag : carnaval vieren !
groetjes,
Bran en Hanne

L e e fg roep 4 | Gekk o’ s
Wij hebben vorige week over de windrichtingen en over onze weerkalender geleerd.
Deze week was het de week tegen pesten.
Maar we leerden nog altijd over windrichtingen maar dat was keileuk.
Donderdag deden we met heel de school de move tegen pesten.
Deze week hadden we enkele expo's van Andreas en Xandres over Star Wars en ook een van Siel
en Bram over de djembé. Niels en Gellért hadden het over de ruimte.
Vele groetjes van de gekko's.
Geschreven door Hust en Gasse

L e e fg roep 5 | Feni kse n
Lieve lezers...
Op een dag, 1 februari 2016 hier heeeel ver vandaan waren de feniksen erg druk bezig met hun
project beroepen. Maar toen werd het super slecht weer en iedereen moest vluchten. Gelukkig
was alles goed afgelopen. Maar de juf vond dat het misschien beter was om wat over het weer te
leren. Dus werkten ze 2 namiddagen aan dit thema en natuurlijk deden ze ook nog wat niveau en
nog wat andere dingen.
En ze leefden nog lang en gelukkig. (zeker nu het bijna vakantie is :-))
Einde
Jinne

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Dag beste lezertjes van de wolkenvangers ,
Maandag heeft het 6de leerjaar niet veel rond niveau gedaan. We hebben wel gewerkt
rond veilig omgaan met het internet. Dat was heel erg interessant.
Ons project techniek is nog niet klaar. We experimenteren er op los!
Dinsdag zijn we gaan turnen en we hebben gebadmintond. Echt super leuk, de winnaars waren:
(tromgeroffel) Seppe en Mila. Echt een leuke dag.
Donderdag hebben we Frans met juf Martine gedaan. En we hebben dansles gehad met juf Sofie
samen met de feniksen.TOF!
Wat we van de week niet mogen vergeten is de move tegen pesten.
P.S. DE KINDEREN MOGEN ZICH VRIJDAG VERKLEDEN .
Groetjes Bo en de wolkenvangers.
Enkele impressies van de sessie Masterfind N6: veilig leren omgaan met internet via spel

Gezonde voeding op school
Dag allemaal,
Oproep gezond voedselteam
Dat suiker het witte gif genoemd wordt, zal zo wel zijn redenen hebben. Er is immers een steeds
grotere consensus over de nefaste gevolgen van het gebruik van toegevoegde suikers. Daarom
willen we vanuit de oudervereniging dieper nadenken over welk standpunt onze school in het
suikerdebat kan/zou moeten innemen.
We dachten aan een positieve aanpak:
·
Voordracht over het thema door iemand uit academische wereld of een
voedingsdeskundige.

·
Filmavond organiseren met leuke docu met daarna een debat - FED UP zou heel goed zijn.
Ook
reportage van Koppen enz.
·
Vaste rubriek in de Flashboem “Pimp my lunchbox” met recepten van gezonde
tussendoortjes
·
...
Om dit sensibiliseringstraject verder uit te werken zijn we op zoek naar enkele ouders, juffen,
meesters, die hier hun schouders mee willen onder zetten en samen een ‘gezond voedselteam’
willen vormen.
Goesting om mee gezonde voeding op de leefschoolagenda te zetten? Neem dan vóór 15
februari contact op met Mathias (mathiasfoubert@hotmail.com). Binnenkort nodigen we dan
alle geïnteresseerden uit om rond dit thema samen te zitten.

Pimp je speelplaats – Prachtige opbrengst kaartjesactie
Aan alle kinderen, ouders, grootouders, tantes, nonkels, lieve buren,…
Bedankt voor jullie massale bijdrage aan de kaartjesverkoop!
Er werden maar liefst 1041 pakketjes kaarten verkocht,
Goed voor een opbrengst van 2603 €!
Hiermee willen we de speelplaats van de lagere school een avontuurlijker kleedje geven.

PS: ook benieuwd naar deze collage van de kaartjes van alle leefschoolkinderen? Ga dan maar
eens piepen in de speelzaal van de lagere school.

SVS
Afgelopen woensdag was er SVS-badminton dubbel. Onze school behaalde brons!
Proficiat aan de deelnemers!

Volgende activiteiten:
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

Beste ouder van een kleuter,
Sinds de kerstvakantie is de speelheuvel van de kleuters opengesteld. Er wordt lustig
geklommen, gegleden en geleefschoold. De kinderen genieten nog meer van het buiten
zijn, en ontdekken de grenzen van hun eigen kunnen. Heerlijk, dat enthousiasme.
Voor het comfort van alle kleuters en om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van
ouders, werd in samenspraak met de directie, leerkrachten en de oudervereniging besloten om
een laarsjesbeleid in te voeren vanaf 15 februari.
Dat houdt in dat we vragen aan alle ouders om een paar passende en duidelijk

genaamtekende laarzen te voorzien voor hun kleuter. Deze laarzen blijven altijd op
school staan. Zo kunnen alle kleuters tijdens de speeltijd hun laarsjes antrekken, en krijgen de
schoenen het niet zo hard te verduren op de avonturentocht.
Breng de laarsjes mee op maandag 15 februari. Spet Spat. (Voetjes niet meer nat.)
Alvast hartelijk bedankt!

* Volledig vrijblijvend aanbod *
Houd je er ook van dat je kind de heuvel elke dag enthousiast
bestormd, maar hoeft die dagelijkse portie modder-op-de-broek niet
noodzakelijk? Ben je bezorgd dat je in-de-plassen-springend kleintje met
frisse billen in de klas zit? Dan lijkt het je misschien ook wat om mee te
doen met onze groepsaankoop:

***regenbroek met bretellen***.
Hierbij ons voorstel:
Deze bretel regenbroek is ideaal voor kinderen die buiten lekker
willen ravotten. De broek krijgt een plekje op school, paraat voor elke
speeltijd. De taille is verstelbaar dmv drukknoopjes. Ze is water- en winddicht en heeft onderaan
een elastische band. Bovendien is ze
verkrijgbaar in rood, blauw en zelfs roze. Ze bestaan in de volgende maten: 92, 98, 104 (€18,45)
116, 128, 140 (€19,75). Te bestellen via Lore voor 19 februari.
De groepsaankoop geeft ons een korting van 7,5%. Doorverkoopbaar op het eerstkomende
schoolfeest. Meer info over de broek: stoerekindjes-regenkleding.nl/9-regenbroeken
Heb je interesse? Graag een seintje aan lore.degrieck@telenet.be
En ja, het gaat nog regenen in februari. En maart. En april en misschien zelfs mei.
Het Pimp je Speelplaats team

