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E D I T O R I A A L

AGENDA

Alweer heel wat projectnieuws in deze leefschoolkrant.

 vrijdag 26 februari: forum door
Gekko’s
 dinsdag 1 maart:
leefgroepvergadering 1 en 2
 donderdag 3 maart:
leefgroepvergadering lg 3, 4 en 5
 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

Ook een warme oproep van het pimpjespeelplaatsteam voor een
nieuwe klusdag op 27 februari. Ambiance verzekerd!
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen 2016:
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.
Milieuweek: “Leven met het oog op de toekomst”.
In de loop van de komende twee weken zullen de kinderen in de
verschillende leefgroepen een leuke, leerrijke activiteit
aangeboden krijgen vanuit de gemeente. Maandag 22/02 gaan de
eerste groepen reeds van start.
Leerlingenraad:
Dinsdag 23/02 om 8.45u in leraarskamer. We zijn momenteel de
leefregels aan het visualiseren. Breng zeker je tekengerief mee.
Martine

MENU
L e e fg roep 2 | Kik ke r tje s e n Sc hil dp a dje s

 Zie website

Hallo allemaal,
Het is al even geleden, maar hier zijn we dan weer.
Voor de vakantie mochten we ons project rond robotten afsluiten
met een fantastische activiteit: een 'ECHTE' robot maken. Omdat
Tuur De Couvreur 6 is geworden (dikke proficiat!!!) hebben we
samen met zijn papa geknutseld en geplakt om zo tot een echte
schrijf-of schilder- robot te komen.
Bedankt voor dit mooie klascadeau.
Na een weekje vakantie zijn we er terug ingevlogen en het
belooft ook dit keer weer een leuk en leerrijk project te worden.

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.

De kinderen hebben fantastische vragen geformuleerd en de jufjes zullen weer uit hun pijp
mogen komen om dat uitgelegd te krijgen.
Bij de kikkertjes zal dat deze keer niet door juf Valentine gebeuren, maar door juf Natalie, een
3de jaarstudente kleuteronderwijs. Succes Natalie.
Groetjes Valentine, Sofie en Natalie.

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s
Dag Allemaal,
Deze week hebben we geleerd over dieren in de winter en over het huis van sommige dieren.
We hebben de teksten met twee moeten lezen en dan in eigen woorden aan andere groepjes
vertellen.
Morgen hebben we een oefening om te kijken of we het allemaal begrepen hebben .
Het was ook actua van Ella en Annelies.
Bran (en eigenlijk ook de juf)

L e e fg roep 5 | Feni kse n
Lieve lezers,
Maandag startten we met godsdienst of zedenleer.
Tijdens de fruitspeeltijd aten sommigen van ons een peer.
Dinsdag zongen we tijdens muzische vorming en dansten we tijdens sport.
Daarna deden we nog project. Maar dat was heel kort.
Woensdag deden we gewoon niveau.
Huiswerk Frans maakten we thuis aan ons bureau.
Donderdag basketten tijdens sport en nog even project.
Vrijdag geen forum, dus ook geen act!
Groetjes van Lena en Zara

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Beste lezers en lezertjes,
Deze week hebben de Wolkenvangers gedanst en gebasket tijdens sport. Ons project techniek
zit er bijna op. Wat nog niet af is, wordt nu volop afgewerkt! We hebbenook een tijdslijn
gemaakt. Verder werden we met z’n allen uitgedaagd voor 40 dagen zonder ... (pc of suiker of
schermpje of ...). Voorlopig zijn we goed bezig!
Prettig weekend!

Pimp je speelplaats – Uitnodiging Mid-winter-Werkdag
27/02/16
Wat? Een (half) dagje klussen aan de
kleuterspeelplaats
Wanneer? Zaterdag 27/02/16 van 9 u tot 16 u,
maar ook al kan je maar een paar uurtjes steeds
welkom!
Welke werken? Fietsparcours afbakenen,
moestuinbakken vullen, zandbakrand afwerken,
speelbuis aankleden met kunstgras, tegels
uitbreken achter speelheuvel, beugel maken
voor glijbanen, looplijnen aanduiden
speelheuvel,…
Waarom? Omdat vele handen het werk lichter maken en het gewoon altijd heel erg
gezellige momenten zijn!

Pimp je speelplaats – Gratis brandhout!
Het Pimp-je-speelplaats-team ruimt deze week op!
Ondertussen verzamelden we heel wat hout voor de realisatie van ons project. Dit hout werd
telkens opgeslagen in de open ruimte naast de fietsenstallingen. Wat nog bruikbaar is, wordt nu
vrijdag 29 januari verplaatst naar de berging die grenst aan de fietsenstalling. Alles wat overblijft
(behalve de kastanje houten omheining!), mag vanaf maandag 1 februari opgepikt worden om
op te stoken. Het hout dat achterblijft is perfect brandbaar. Er zit geen verf op, wel is het
mogelijk dat er hier en daar een nagel achterblijft. Een fantastisch aanbod, helemaal gratis en
voor niets! Wees er snel bij, want wie eerst komt, eerst maalt!
Fik ze!
Het PJSP-team

SVS
Volgende activiteiten:
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

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.

Bibliotheek Oosterzele nodigt uit!
Tine Hens, auteur van het boek 'Het Klein Verzet' over kleine burgerinitiatieven in de filosofie
van de deeleconomie, komt haar boek voorstellen in Oosterzele. 'Het Klein Verzet' verscheen
begin 2015 en brengt sociaal-ecologische initiatieven van over het hele Europese continent tot
bij ons en laat ons voelen dat ook elders mensen op zoek zijn naar een andere economie, één die
niet langer gebaseerd is op groei, vertrekt vanuit het lokale, vanuit verbondenheid en delen en
ons, burgers niet reduceert tot verdwaasde consumenten maar tot zinzoekende mensen die
willen samen-leven.
De veerkracht, de bevlogenheid en het engagement van de mensen achter alle kleine maar
wezenlijk andere initiatieven en projecten, is soms ronduit ontroerend en doet geloven en
goesting krijgen in ook 'anders doen', met de nadruk op 'doen'!
Iedereen die geïnspireerd wil worden maar ook iedereen die wil mee denken en bouwen aan
gezamenlijke deelinitiatieven, wie een klein idee heeft of een grote droom koestert: van harte
welkom! We steken die avond onze slimme koppen voor het eerst bij elkaar!
Wanneer? Woensdag 9 maart om 20.00u
Waar? Bibliotheek Oosterzele
Toegang gratis!!

'Wat betekent het om plots groei als maatstaf der dingen los te
laten? En hoe zou een andere mogelijke maatstaf kunnen ogen?
Wat als we met z’n allen beslissen dat niet de economie ons
bepaalt maar dat wij de economie zijn? Dat zijn de vragen
waarmee journaliste Tine Hens op reis vertrekt door Europa. Ze
maakt een tocht langs vergeten utopieën, langs boeren die
elektriciteit verkopen, langs ingenieurs die boeren werden, langs
kiwi’s van eigen kweek, langs mensen die hebben en kopen
inwisselden voor ruilen, delen en geven. Het is een verhaal van
mensen die van Denemarken tot Griekenland en van GrootBrittannië tot Portugal heel hard trappen om niet zo snel
vooruit te gaan. Maar die op hun manier wel hun straat, wijk,
dorp of stad een andere richting op duwen.'

