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E D I T O R I A A L

AGENDA

Na het zingen, swingen en musiceren vorige zaterdag, zijn
onze kids weer goed opgeladen. Het was een boeiend en
gezellig kinderdansfeest. Dank voor de vele helpende handen!
Iedereen is weer volop bezig in zijn eigen klasje. Elke dag leren
we nieuwe dingen bij.
Nog een dikke pluim voor het zesde leerjaar: zij wonnen de
beker van de actuaquiz in Wetteren!

 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

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen:
Wij zijn vanaf dinsdag 1 maart gestart met het inschrijven voor de
resterende vrije plaatsen voor het schooljaar 2016-2017.
Momenteel zijn er nog 2 plaatsen in de peutergroep
(geboortejaar 2014) en nog meerdere plaatsen in de
1ste kleuterklas (geboortejaar 2013). Voor de lagere is er nog
plaats in het 2de, 3de en 5de leerjaar. Om je kind in te schrijven kan
je telefonisch contact opnemen op het nummer 09/362.49.63 om
een afspraak te maken. Breng tevens de ISI-kaart of de ID-kaart
van je kind mee.
Jeugdboekenweek: Weg van de stad.
vanaf maandag 7 maart ging de jeugdboekenweek van start. Ook
volgende week kunnen meerdere groepen genieten van een tof
aanbod.
Woensdag 16 maart: hospiteren
In de voormiddag komen meerdere leerkrachten van een
basisschool uit Lokeren langs om zich te verdiepen in de
leefschoolvisie en –werking.
Vrijdag 18 maart : geen busritten mogelijk omwille van
afwezigheid Djuro. Dank voor uw begrip.
Disndag 12 april : medisch onderzoek K2 in Dendermonde.

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,
Wij hebben groot nieuws voor jullie! Finn werd 6 jaar deze week, proficiat Finn! Zijn
verjaardag werd natuurlijk uitgebreid gevierd in de kikkertjesklas, wat was dit een groot
leuk feest!
We zijn nog steeds volop in de ban van ons lichaam. Deze week gingen we op
ontdekkingstocht met onze zintuigen! Voor ons is dus niets nog een geheim.
Volgende week zetten we onze ontdekkingstocht van de zintuigen verder. We kijken er
al vast naar uit om ook de andere zintuigen samen te ontdekken. Spannend!
Groetjes juf Valentine, juf Sofie en stagiair juf Natalie
L e e fg roep 3 | M aa nvi sj e s e n ze e p aa r dje s

Dag iedereen,
Deze week werden er nog borstelrobots gemaakt. De ene al wat gekker dan de andere!
Alle robots worden getoond in een tentoonstelling op vrijdag 25 maart. Dan bereiden
de zeepaardjes en de maanvisjes ook het forum voor.
Nogmaals dank aan alle grootouders, ouders, tantes,… die kwamen helpen om de
robots te maken. Zonder
jullie was dit niet
mogelijk!
Hier enkele sfeerfoto’s
van de zeepaardjes.
Binnenkort zijn alle foto’s
van ons project te vinden
op de website.
Groetjes,
Shirley & Marjolein

L e e fg roep 5 | s tok s taa r tje s e n g e kk o’ s

beste iedereen,
maandag: hebben we een projecttoets voorbereid .
dinsdag: was de expo van Ella en Jena en sprokkelronde .
woensdag: was het leesclub .
donderdag: NAAR HET TONEEL GEWEEST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vrijdag: we hebben geoefend voor de reclameronde en we zijn allemaal met ons pyjama
naar school geweest voor de kinderen die ziek zijn en thuis zitten les te volgen .
TOT DE VOLGENDE KEER !!
geschreven door Thor en Isahlie!!!
Liefste lezers,
maandag hebben we een projecttoets gemaakt en hebben we een spel gespeeld.
dinsdag hebben we een nieuw project gekozen namelijk: experimenteren met
chemische stoffen en springstoffen.
woensdag is het vierde naar de kluize gestapt voor de jeugdboekenweek.
donderdag hebben we in kleine groepjes gewerkt voor ons nieuw project.We moeten
een planning opstellen en een goede projectvraag vinden. Daarna was het actua van
Isahlie en Hanne. De gekko's gingen turnen.
vrijdag moet nog komen.
groetjes Ella en Thebe.
L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s

maandag: We hebben gewerkt in een bundel over hefbomen en tandwielen.
dinsdag: Het zesde is naar het KAZ geweest, het was heel plezant en we hebben frietjes
gegeten. Niveau vijf heeft onder tussen over verkeer geleerd en een spel gedaan.
woensdag: We mochten met ons kleren zwemmen en in niveauwerk hebben we
geluisterd naar een liedje van Emma Bale, namelijk Run.
donderdag: We hebben ‘ leren leren’ gedaan ter voorbereiding van onze projecttoets.
Yoren, Mila, Moyra en Max-Emile toonden hun creatie van biochemie: ze lieten een
vulkaan uitbarsten. Goed gelukt! Lena, Oriël, Jan-Pieter en Uma werkten hun kastje
(opdracht constructie) af. Het staat te pronken in onze kring! We krijgen vannaf nu elke
donderdag sportles van een stagemeester namelijk Jonathan. Het was zeer leuk!
groetjes
Jade en de wolkenvangers

L e e fg roep 5 | Feni kse n

Dag lieve lezertjes!
Maandag is Ayla (zus van Reni) gekomen en we mochten vragen stellen over het
dierenhotel waar zij werkt. Daarna hebben we onze tijdslijn in orde gemaakt over
beroepen.
Dinsdag hebben we met niveau 5 de hele dag niveau gehad, toets Frans en zijn we
gestart met het voorbereiden van de grote verkeerstoets in april. We gaan even zelf
allemaal meesters en juffen zijn.
Woensdag zwommen we met kledij.
Donderdag voetbalden we en hebben we tijdens muzische in canon gezongen. Mooi
hoor!
Vrijdag zullen we helemaal in de ban zijn van ons miniprojectjes :-)
Groetjes,
Siebe V en feniksen.
L e e fg roep 5 | ve rs lag le e fg r oe p v e rg a de ring

1. Op de leefgroepvergadering van vorige week dinsdag stond vooral de
voorbereiding van de GWP op het programma. We zoeken ouders (oma’s,
opa’s,...) die ons willen bijstaan. (zie brief agenda)
Wat? plattelandsklas
Waar? Heidepark, Waasmunster
Wanneer? 24 tot 27 mei
Hoe? Heen per fiets op dinsdagvoormiddag – terug op vrijdag om 14u te Waasmunster
Je kind kreeg op donderdag een brief mee waarop 3 items dienen ingevuld te worden.
Gelieve deze ingevulde brief weer mee te geven met je kind.
Later vernemen jullie meer info over de practische regelingen alsook over doe-dingen
tijdens ons verblijf.
2. Juf Martine geeft tekst en uitleg bij de nieuwe afspraken over ons
wieltjesparcours: omwille van veiligheid moeten onze kinderen voortaan
beschermd zijn aan polsen, knieën, ellebogen en hoofd. Ook enkel degelijke
wieltjes zijn toegestaan.
3. varia: vragen van de ouders

Actua quiz

Leefschool Oosterzele wint Actuaquiz in
Campus Kompas Middenschool Wetteren
Op vrijdag 4 maart ging de jaarlijkse Actuaquiz voor leerlingen van de derde graad
basisonderwijs door in Campus Kompas GO! middenschool Wetteren. De opzet
van deze quiz is om leerlingen actief naar de actualiteit te laten kijken. Er namen dit
jaar 16 ploegen deel uit drie omliggende scholen: Campus Kompas, Eureka en
Leefschool Oosterzele. De bijna 70 leerlingen genoten van een leuke, vlotte quiz.
De winnaars, die de wisselbeker voor een jaar mee naar hun klas mochten nemen,
kwamen uit Leefschool Oosterzele.

De winnende ploeg ‘De Jokers’

Ook de overige ploegen (’t Vraagteken, Mr. Happy en The Chillers) van de Leefschool
speelden sterk en behaalden respectievelijk de tweede, vierde en negende plaats.

SVS Netbal
Woensdag 9 maart namen enkele leerlingen van het
vijfde en zesde leerjaar deel aan het SVS
netbaltornooi in sporthal De Kluize. Zij verdedigden
daar met veel vuur de Leefschool. Een pluim voor de
inzet, het enthousiasme en de fairplay!

zomerkampjes
Help! Ik ben een tiener met een schrijfkriebel! (29-31 augustus 2016)
Je bent een echte boekenwurm, een letterfretter en niet vies van een verhaal? Je wil
graag experimenteren, tips opslorpen en je pen nog pittiger maken?
Dompel je dan drie heerlijke voormiddagen onder in de wondere wereld van
“Het Schrijven”. Opgelet, deze cursus geldt enkel voor tieners vanaf het zesde leerjaar!
Meer info op www.boekgoesting.be of nathalie.stroobant@hotmail.com of
0486/034399
Het fantastische Roald Dahl Zomerkamp (11-15 juli 2016)
Ergens diep in de velden van Scheldewindeke zit een Oempaloempa verscholen,
knabbelend op een Reuzenperzik. Naast hem zit Matilda, verzonken in een boek. Het
gaat over Daantje, de wereldkampioen, die het wil opnemen tegen de Grote
Vriendelijke Reus. Wil jij graag Daantje helpen? Dan is dit fantastische-Roald-Dahlkamp misschien wel iets voor jou!
Als je tenminste tussen 8 en 12 jaar bent, niet bang bent om je fantasie op hol te laten
slaan, dol bent op knutselen, graag spannende spelletjes speelt én van verhalen houdt.
Wie weet maak je er zelf wel eentje? De briljante Mevrouw Aster Caemaert en de
grandioze Mevrouw Nathalie Stroobant ontvangen je met open creatieve armen.
P.S. Juffrouw Bullstronk is NIET uitgenodigd!
Meer info bij Nathalie Stroobant - 0486/034399 - nathalie.stroobant@hotmail.com www.boekgoesting.be en bij Aster Caemaert - 0479/549544 astercaemaert@hotmail.com - www.astercaemaert.be

Lente-werkdag

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

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

