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E D I T O R I A A L

AGENDA

Op zaterdag 5 maart is het eindelijk zover!

 zaterdag 5 maart: kinderactiviteit
 vrijdag 11 maart: forum door
Gekko’s
 vrijdag 24 maart: forum door
Zeepaardjes en Maanvisjes
 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

Onze kinderen zijn nu aan de beurt om te dansen en swingen.

Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Betreft wieltjes:
In het kader van veiligheid en preventie zullen vanaf maandag 7
maart nog enkel kinderen mogen inlineskaten, waven en
skateboarden indien zij voldoen aan de nieuwe
veilgheidsvoorschriften. D.w.z. bescherming aan armen/handen,
knieën en helm. Zorg ervoor dat dit alles zeker genaamtekend is
zodat verloren exemplaren gemakkelijk aan de eigenaar kunnen
terug bezorgd worden. Uiteraard zullen inlineskates,
waveboarden en skateboarden vrijdag 4 maart aan elk kind terug
meegegeven worden om door jullie te controleren. Toestellen die
vanaf maandag 7 maart (door gebruik ) niet meer in orde zijn
worden eveneens terug meegegeven aan je kind. We hadden
slechts 2 opties. Of alle wieltjes bannen of zorgen dat onze
kinderen goed beschermd kunnen spelen met wieltjes. Onze
keuze is uiteraard in het belang van goed en veel bewegen
uitgegaan naar optie 2. We willen tevens door deze voorzorgen te
nemen de kwetsuren die worden opgelopen door deze “sport” tot
een minimum beperken. Dank voor jullie begrip.
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 2 | Kik ke r tje s e n Sc hil dp a dje s
Hallo allemaal,
Hopelijk is iedereen bijna aan de beterhand na de griepepidemie. Heel veel kinderen en ouders
hebben het serieus te pakken gehad. Ons project rond het lichaam komt dan ook goed van pas.
We hebben al veel bijgeleerd. Op donderdag kwam er een echte dokter op bezoek, de oma van
Lena bracht haar dokterstas mee en zo konden we met de stethoscoop naar onze eigen hartslag
luisteren. Bewegen is ook heel belangrijk om je lichaam gezond te houden. Zo mochten we
genieten van leuke lichaamsdansjes gegeven door de mama van Lize en een ontspannende
yogales van de mama van Lena. De mama van Tuur DC kwam dan weer langs met een skelet en
een doorsnede van een zwangere vrouw, heel boeiend allemaal. Langs deze weg wil ik jullie
allemaal bedanken voor jullie participatie en betrokkenheid.
Tot de volgende, 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 zijn halfweg ons project van de robots. Zo hebben al een deel van de kinderen hun eigen
robotje gemaakt met motortje samen met mama/ papa / oma / opa/ tante/.... Volgende week
zijn de kinderen die dit nog niet hebben gemaakt aan de beurt. Dit vonden ze allemaal heel leuk.
Vandaag hebben wij een grote robot gemaakt met de klas. Ook dit vonden we heel fijn.
Volgende week meer nieuws wanneer je onze robots en werkplannen kan komen bekijken in
onze tentoonstelling.
Lieve groeten,
De juffen

L e e fg roep 5 | Feni kse n
Lieve lezertjes,
Ons project is ten einde, al hebben nog een aantal leuke en interessante zaken gedaan die
geregeld waren door enkele van onze klas.
Zo gingen we vorige week vrijdag naar de crèche 'Het appelboompje' in Oosterzele en
bezochten we maandag het dierenasiel te Gent.
Donderdagnamiddag kwam een medewerkster van WWF ons heel wat meer vertellen over deze
organisatie.
Dank je wel Myrthe, Fil en Noa om deze zaken te regelen!
Hieronder vind je een aantal originele verslagjes van onze uitstapjes. Het bezoek van WWF zal
volgende week verschijnen :-)
Dinsdagnamiddag hebben ook nog netbal gedaan bij turnen. Volgende week is het namelijk
netbaltoernooi SVS. Wij zullen alvast keihard supporteren!

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Afgelopen week verdiepten we ons in allerlei constructieprincipes. We namen ook een kijkje op
de werf bij Jade. Daar zagen we een balk- en stroconstructie en kregen we veel uitleg over
milieuvriendelijk bouwen. We bekeken ook het plan van hoe het skelet eruit ziet. Dank je wel
Nouche en Lore voor deze leerrijke uitstap!
Groetjes van de wolkenvangers!

Een hart voor vluchtelingen
Het is al eventjes geleden maar jammer genoeg nog steeds brandend actueel ...
Net voor de kerstvakantie deden wij een oproep naar warme kleren voor mensen op de vlucht.
Wat de oproep teweegbracht, lag ver buiten onze verwachtingen. Elke dag moesten wij 's
morgens en 's avonds de inzamel box leegmaken. Vele leefschoolkinderen hielden het
nauwlettend in het oog en hielpen massa's zakken en dozen naar onze auto sleuren. Na een paar
dagen was onze inkomhal te klein en op het einde van de week was onze hele
benedenverdieping ingepalmd. Het sorteren was niet op 1 avondje gedaan. De volledige lading
kon niet meer in de camionette. Er kwam een 2de grote auto aan te pas om alles naar het depot
in Bredene te brengen, dank u Maaike!
Haha, wat een hartverwarmende overdondering was me dat :-).
In de voorbije weken zijn we al met verschillende ouders een handje gaan helpen in het
vluchtelingenkamp in Duinkerke. De nood is hoog, de omstandigheden zijn misdadig. Wie graag
op de hoogte is van de situatie en van eventuele acties of vrijwilligerswerk kan een kijkje nemen
op de Fbpagina 'Bredene met een hart voor vrijwilligers'. Ook wij gaan via deze groep
vrijwilligers en dat werkt! en dat helpt!
Lieve allemaal, groot en klein, jullie toonden jullie heel erg warm en betrokken.
Een dikke, warme, welgemeende dank u hadden jullie absoluut nog te goed van ons! Bij deze ...
EEN DIKKE, WARME, WELGEMEENDE DANK U!
Jasmien

GSM-inzamelactie
Beste ouders,
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 vanaf 1 maart tot 18 maart 2016 tot deponeren in de inzamelbox van Recupel in de
inkomhal.
Waarom inzamelen?
Wist je dat wereldwijd slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd wordt?
Deze toestellen zitten echter nog boordevol waardevolle grondstoffen. Met deze actie willen we
vermijden dat ongebruikte toestellen ergens blijven liggen in een lade, of erger, in de gewone
vuilbak belanden.
Waarom op school?
95% van de Europese jongeren heeft een gsm of smartphone, maar de gemiddelde gebruiksduur
bedraagt slechts 1 jaar.
Door actief deel te nemen aan dit project ontdekt jouw zoon of dochter het belang van
preventie, hergebruik en een juiste verwerking van elektronisch afval. Aan de inzamelactie
wordt immers ook een sensibiliseringscampagne rond de levenscyclus van de gsm gekoppeld.

Waarom zoveel mogelijk?
Hoe meer toestellen we inzamelen:
- hoe minder grondstoffen we verkwisten. Indien de toestellen niet meer geschikt zijn voor
hergebruik worden ze immers op een hoogwaardige manier gerecycleerd.
- hoe groter de beloning die wij als school krijgen. Voor de geleverde inzet kunnen we immers
kiezen uit kwalitatieve tablets, desktops of laptops. Deze toestellen zijn volledig opgefrist en
krijgen op onze school een tweede leven. Zo kunnen we onze onderwijsinfrastructuur verder
uitbouwen, wat onze leerlingen ten goede zal komen.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de Sofie Verbrugghe de ICT-coördinator.
Meer weten over de levenscyclus van een gsm? Kijk eens op www.goodplanet.be/gsm
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Sofie Verbrugghe
ICT-coördinator
De Leefschool

Gezocht!
De pennenzak van Xandres (niv 3) is verloren gelopen sinds 25 februari. Hij (de pennenzak) is
kokervormig, doorschijnend met een lichtblauwe glans en er hangt Stimorolreclame aan. De
inhoud bestaat uit een blauwe pen en balpennen. Wie meer weet over deze deugniet:
0486/034399 (Nathalie)

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

Dagen zonder vlees: kookworkshop bij EVA Oosterzele
Dagen zonder vlees met kookworkshop bij EVA Oosterzele!
Meedoen aan Dagen Zonder Vlees hoeft niet te betekenen dat je 40 dagen moet vasten. Het
kunnen ook 40 lekkere dagen worden, vol culinaire ontdekkingen en leuke momenten. Samen
met vrienden, familie, collega’s of buren nieuwe recepten en restaurants ontdekken,
kookworkshops volgen en ondertussen ook nog je ecologische voetafdruk verkleinen: EVA
Oosterzele helpt je graag om er 40 interessante en lekkere dagen van te maken.
Zo kan je terecht in Balegem op zondag 6 maart voor een interactieve kookworkshop “Spring is
in the air”. Arthur Verheyen, die jarenlang de drijvende kracht was achter het vegetarische
productenhuis Vers en Veggie, geeft exclusief voor EVA Oosterzele een kookles rond hartige

quiches en pizza’s. Via deze kookworkshop leer je op een interactieve manier een heerlijke
lentelunch bereiden, kan je gemakkelijker de 40 Dagen zonder Vlees overbruggen én verklein je
je ecologische voetafdruk.
Adres: Waterrad 1, Balegem
Prijs: 17 euro (actie Dagen zonder Vlees: de tweede persoon aan halve prijs!)
Wanneer: zondag 6 maart van 10.00 tot 12.30u
Inschrijven: via oosterzele@evavzw.be

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.'

