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E D I T O R I A A L

Schrikkel, schrekkel, schrapsel,
draag maandag een gek kapsel.
Schrikkel, schrekkel, schroet,
of draag een gekke hoed.
Schrikkel, schrekkel, schrot,
op

schrikkeldag doen we zot!

Schroetjes,
De schreefschool
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE

AGENDA
 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

Milieuweek:
Momenteel lopen in alle groepen activiteiten in het kader
van de milieuweek. Dit aanbod is mogelijk in samenwerking
MENU
met de gemeente. Waarvoor dank.
Inschrijvingen 2016-2017:
 Zie website
Maandag 29/02 is de laatste dag voor de voorrangsgroep
broers/zussen en kinderen personeel. Vanaf dinsdag 01/03
DEADLINES
om 8.00u. starten we met de inschrijving voor de overige
 Elektronische inzendingen stuur je
plaatsen. Heb je interesse kom dan gerust langs. Breng wel
voor donderdag 14.00u naar
ID-pas mee van je kind(eren). Tot dan.
bs.oosterzele@g-o.be
Sporthal niet beschikbaar op donderdag 03/03. Kinderen
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
sporten die dag op school.
binnengebracht te worden op
Sportsnack KARATE gestart vanaf donderdag 25/02 van
het secretariaat.
15.45u tot 16.45u. Kinderen die opgehaald worden na
16.45u. worden door de lesgever naar de opvang gebracht.
Wens je dit niet dan dien je je kind(eren) op te halen om
16.45u. aan de oude refter. Dit fijn initiatief werd mogelijk
gemaakt door Rieke Lenaert (mama van Finn en Lenn). Merci.

Leefgroepvergadering kleuters op dinsdag 01/03 : om 18.00u. leefgroep 1, om 19.00u.
leefgroep 2
Leefgroepvergadering lagere op donderdag 03/03: om 18.00u. leefgroep 3, om 19.00u.
leefgroep 5 , om 20.00u. leefgroep 4.
Zaterdag 05/03 kinderactiviteit: thema dans. Jij bent er toch ook bij ?
Nog even ter herinnering voor busgebruikers:
Gelieve minstens 1 dag vooraf te melden aan secretariaat of busbegeleidster of via GSM
bus 0476/86.07.89 indien je wenst gebruik te maken van de bus. Ook bij wijzigingen
vraag ik jullie om deze 1 dag vooraf door te geven. Zo kan Djuro mensen verwittigen
indien daardoor de bus iets vroeger of later zal zijn. Dank voor jullie begrip.
Met vriendelijke groeten,
Martine
L e e fg roep 1 | Sc help je s e n p ar e l tje s

Dag allemaal,
2 mooie weken rond ‘kleur’ in onze klassen. We zijn dit project gestart met het
toneelstuk Kleur.
De schoolbus bracht ons naar CC De Kluize en onze kinderen vielen haast van de
banken van plezier toen Djuro begon te rijden.
Wij hebben geen verre dure schoolreis nodig; we vragen gewoon of we even een toertje
in het dorp met de schoolbus mogen maken!
Alle dagen stond één kleur in de kijker en keken we naar onze kledij en of iemand iets
aanhad in die kleur : misschien een trui, een broek, een haarspeld?
We zochten ook in de klas naar voorwerpen uit een kleur. Vooral zwart vonden we
moeilijk.
Is er echt een verschil tussen donkerbruin, grijs, donkerblauw, donkergroen en zwart?
Daarnaast hebben we allerlei activiteiten rond kleur gedaan : een winkel waarin kleuren
verkocht werden, kleuren sorteren, groeperen, dramatiseren van verhalen, schrijfdans
met scheerschuim, tik-takpoppenspel, schilderen zoals Mondriaan, ...
En ook werd Louise 4 jaar; lang zal je leven lieve schat!
Tot volgende week!

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

Ons menselijk lichaam, wat een indrukwekkend iets. Van botten tot bloed, wij zijn
echte experts. We kunnen al zelf een groot skelet namaken en onze spieren brachten
we ook al in kaart.
Op het einde van het project wanen we ons als echte dokters. Ben je ziek, geen
probleem! Je kan steeds jouw persoonlijke en eigen dokter contacteren, hihi
Groetjes Valentine, Sofie en Natalie.

L e e fg roep 3 | M aa nvi sj e s e n ze e p aa r dje s
Hallo iedereen,
Wij hebben vorige week een nieuw project gekozen. Hoe ontwerp ik een robot? De kinderen zijn
heel enthousiast en zijn al ongeduldig om hun eigen robot te ontwerpen. Zo is op 1 en 8 maart
mama, papa, oma, opa,...welkom in onze klas om dit samen te doen.
Wij zijn alvast heel erg benieuwd tot welke originele ontwerpen de kinderen zullen komen!
Lieve groeten,
De juffen xxx

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s

Dag lieve lezers,
Juf Leen hier, want de stokstaartjes zijn al naar huis.
En ik ben veel te laat gestopt, de bel was al gegaan... geen tijd meer dus om de taken te
doen.
Lap, ik hang er dus zelf aan.
Oei en daar komt meester Arne. Ook te laat terug op school. Hij hangt er dus ook aan.
Het lot van de veel te ijverige leerkrachten.
Wat hebben we deze week allemaal gedaan ? Het was milieuweek ! Op maandag kwam
er bij de stokstaartjes een mevrouw ons vanalles vertellen over groenten : vergeten
groenten, seizoensgroenten, biologische groenten. Het was interessant ! Die mevrouw
komt op vrijdag terug voor de gekko’s.
Op dinsdag was er een expo van Linde en Arne over vulkanen. Vandaag was het een
actua van Nanou en Eden. Ze hebben het heel goed gedaan !
Bij de gekko’s waren Alix en Gust aan de beurt met een expo over dolfijnen. De actua
werd verzorgd door Mirre en Lobke. Dikke duim voor iedereen !
Zo, wij sluiten dit klein verslag af met volgende belangrijke mededeling :
vergeet niet om smartschool te checken : er staat nieuws op i.v.m. de kinderfuif , de
schrikkeldag en wie weet nog een leuke boodschap van Martine ? !
Volgende donderdag maken wij het omstreeks 20u00 heel gezellig in de klas voor de
leefgroepvergadering. Jij komt toch ook ?!?!
lieve groeten,
Arne en Leen of Leen en Arne

L e e fg roep 5 | Feni kse n

Lieve lezers,
Maandag kwam er bij de 5des iemand over voedselverspilling vertellen en zedenleer en
in project deden we leren leren.
Dinsdag hadden we niveau de 5des hadden een grote herhalingstoets van Frans en in
project maakten sommigen een eigen woordzoeker en we hadden turnen.
Woensdag: een gewone dag met zwemmen
donderdag: niveau en toets project en verder nog turnen en zedenleer.
Vrijdag gaan we richting crèche omtrent ons beroepenproject. Dank je wel Noa, om
deze uitstap te regelen.
Liefs, Lena en de feniksen 
L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Maandag kregen we in het kader van de milieuweek een bijzondere film tezien : 'de

muffinman'. Het ging over voedselverspilling. Bij de nabespreking waren we het er
allemaal over eens dat er véél te veel voedsel zo maar weggegooid wordt op kleine
schaal, maar zeker ook op grote schaal.
Op dinsdag kregen de zesdes uitleg over het middelbaar. Griet (CLB) kwam ons alles
duidelijk maken naar mogelijkheden en keuzes voor volgend jaar. Er was na afloop een
leuk kwisje.
In project zijn we volop bezig met constructieprincipes. We leren over stevigheid en
stabiliteit door driehoeken, bogen, brede basis en profielen. Met spaghettistokjes
moesten we een zo hoog mogelijke stabiele toren bouwen met aan de top een
marshmellow. Cool!
Onze 40 dagen zonder ... (pc of suiker of schermpje of ...) loopt bij iedereen nog zeer goed.
Volhouden hé makkers! We zitten aan dag 17!

O ja, vergeet niet om smartschool te checken : er staat nieuws op i.v.m. de kinderfuif!
Prettig weekend!

Kinderfuif
Op zaterdag 5 maart is het eindelijk zover! Onze kinderen zijn nu aan de beurt om te
dansen en swingen.
Vergeet je niet in te schrijven! Alle info is te vinden op smartschool. Breng maandag je
brief en je centjes mee.

Gezocht voor kinderfuif
Hallo
Een oproep voor de kinderfuif.:
Wij zoeken nog een kleine tent of luifel om de hamburgers buiten te kunnen bakken bij
regenweer.
En anders hangt er weer een vettig hamburgergeurtje op maandag, dinsdag,
woensdag,.....in de leefschool.
Om nog maar te zwijgen van de fantastische hamburger-experience voor alle
aanwezigen met meerdere after-party's in de wasmachine gegarandeerd!
Wie kan ons helpen?
Neem contact op met Nouch (mama Jade, Eden, Ilia)
0499/709104
inzamelactie gsm tot 20 maart

Onze school neemt deel aan een gsm-inzamelactie. Deze actie wordt in de Vlaamse
scholen georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in samenwerking met Proximus.
Helpen jullie ons om zo veel mogelijk mobiele telefoons in te zamelen? Je kan deze
toestellen deponeren in de inzamelbox van Recupel aan het secretariaat.
Meer uitleg volgt volgende week via smartschool.
Alvast dank voor jullie medewerking!

Gezocht
Maxent zijn skateboard is zoek. Hieronder zie je een foto. Het is blauw met geel en zijn
naam staat erop. We zijn er al een hele tijd naar op zoek. Misschien weet iemand meer?
Alvast bedankt!

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!
Verslag leerlingenraad van 25 f ebruari
WC’s lagere zijn regelmatig vuil. Iedereen dient hiervoor zorg te dragen. Taak van de
toiletcontroleurs: bij niet OK melden aan Martine zodat dit kan opgevolgd worden.
Papier rustig uit dispensers trekken. Indien er te veel papier uit komt terug steken.
Papier gebruiken voor afdrogen handen.
Warmeters laten soms een vuile tafel achter. Dit wordt opgenomen met de leerkrachten
van toezicht in de refter. Het is logisch dat wie de tafel vuil maakt dat ook even opruimt
zodat de volgende (boterhameter) aan een propere tafel kan eten.
Wieltjes worden in vak gegooid. Na pauze steeds wieltjes in kast of vak leggen. Wie dit
niet doet is zijn wieltjes voor 1 weekje kwijt. Wieltjes worden in secretariaat afgegeven.
Wij bedanken de kinderen die de voorbije weken spontaan de wieltjes opruimden.
Wieltjespad is geen speelterrein voor kinderen zonder wieltjes. Gebruikt hiervoor de
grote speelplaats. Ze mogen het wieltjespad wel gebruiken om kinderen te helpen met
wieltjes. Gelieve geen slinger meer te maken met meerdere skatende kinderen achter
elkaar omdat dit te gevaarlijk is voor andere wieltjesgebruikers.
Modder in een geul op wieltjespad. Dit remt sterk af en kan gevaarlijk zijn. Niels en Arno
lossen dit op door tijdens de volgende pauze de modder in de geul even te verwijderen
met een straatveger.

Het zou ideaal zijn indien de kinderen die verantwoordelijk zijn voor de speelgoedkoffer
en de rustige speelklas een naambordje dragen als verantwoordelijke. Luca, Marthe,
Oriël en Noor zullen hiervoor zorgen. Zij halen plastieken hoesjes op bij Martine.
Bedankt alvast.
Er wordt volgende week een extra leerlingenraad georganiseerd om de leefregels verder
uit te werken.

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.'

