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E D I T O R I A A L

AGENDA

Alweer een weekje voorbij. Wat hebben we genoten van het
eerste zonnetje deze week! We voelen de lente al kriebelen.
Ook het greenteam is niet meer te houden en maakt zich klaar
voor de jaarlijkse lentewerkdag. Al wie zin heeft in enkele uurtjes
gezellig samen tuinieren is zaterdag 19 maart van harte welkom!
Vrijdag 25 maart opent het praatcafé opnieuw de deuren. Allen
daarheen om te klinken op wat alweer een fantastische, leerrijjke
en boeiende periode was.

 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
Woensdagmiddag 23 maart : geen busritten mogelijk omwille
van SVS Schoolsport. Dank voor uw begrip.
Dinsdag 12 april : medisch onderzoek K2 in Dendermonde.
Martine

!!! Vrijdag 25/03 – Praatcafé !!!
Dag iedereen,
vrijdag 25/ 3 is er praatcafé van 15u00 tot 18u00.
Hét moment om de week op een aangename manier af te sluiten,
nog laatste paasvakantieplannen te maken, even bij te praten en
te genieten van een drankje en een hapje.
Als het zonnetje genoeg warmte geeft, verhuizen we onze bar
naar buiten!
Wil je graag een handje helpen? Laat dan een
berichtje via evelyn.dewilde@telenet.be of 0498 31 38 66
Tot dan!
het horecateam

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,
Deze week veel leuke gezichtjes tijdens de proefjes. Met een blinddoek op mochten de kinderen
raden of er choco, citroen, suiker, mosterd, ketchup, rozijntjes, zoute nootjes, ... in hun
mondje werd gestopt. Een aanrader om ook eens thuis te doen tijdens de paasvakantie. Ook de
andere zintuigen kwamen uitgebreid aan bod: zo moesten we voelen met handen en voeten en
verwoorden of iets glad, zacht, ruw, stekelig, harig, ... was. Ook waren er allerlei
geluidspelletjes waarbij kinderen het geluid konden raden of de richting van het geluid moesten
volgen. Het project is nu afgelopen, volgende week vullen we samen ons rapport in, doen we
nog wat inoefen-activiteiten en sprokkelen we reeds nieuwe vraagjes voor het volgend project
(voertuigen). Dus in de paasvakantie kan je ook al op zoek gaan naar leuke spullen en boekjes
hierover.
Vele groetjes, Valentine en Sofie

L e e fg roep 4 | Niv eau 3
‘De eerste lading breiwonders gemaakt door de kinderen van het derde leerjaar !
Elke week breien de derdeklassers op donderdag tijdens hoekenwerk samen met fantastische
brei- oma's. Sommige breiwerkjes zijn klaar... En de kinderen zijn terecht heel fier !’

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s
Maandag was het een middag om expo en actua voor te bereiden.
Dinsdag zijn we naar de bib geweest en hebben we met aquarelverf gewerkt.
Woensdag was het niveau en leesclub en bij de derdes was er iets heel speciaal!!!!!!
De juf had boeken getoond van Wally De Doncker en de derdes gaan er vrijdag een lezing van
krijgen.
Donderdag hebben we met de gekko's een grote turnles gehad en daarna taken en leesclub.
Vrijdag moet nog komen.
Groetjes van Ella en Thebe.

L e e fg roep 4 | Gekk o’ s
Maandagnamidag hebben we expo- en actuamiddag gehouden. De kindjes die geen expo of
actua moesten voor bereiden hebben een hele grote flap moeten tekenen . En dat was leuk!
Dinsdag was er ook de expo van Maïté en Lobke over de vleermuizen. In de namiddag hebben
we geschilderd en zijn we naar de bib geweest.
Woensdag hebben we gewoon niveau gedaan en was er ook de expo van Bas en Iljo. Die ging
over de reuzealbatros.
Donderdag was juf leen afwezig en hebben we een groot turnparcours gedaan.
Vrijdag hebben we een actua en die zal zeker in orde zijn.
Met veel liefde geschreven door Hasse en een beetje Siel.

L e e fg roep 5 | Nive au 5
Juf Sofie: Amai, Zara en Elias, jullie hebben al veel gedaan. Willen jullie samen met mij de
flashboem schrijven?
Zara: Ok.
Elias: Mij ook goed, maar hoe gaan we het dan doen?
Juf Sofie: Ah ja, Elias, lees eens alle soorten vrije teksten die daar hangen. Misschien hangt daar
wel iets origineels bij.
Elias: Verhaal, dagboek, gedicht, mop,.... dialoog, ...
Zara: OOOOOOOh ja, laten we een dialoog schrijven. Dat is eens origineel!
Juf Sofie: Zeg, er staat nu wel nog niets in van wat we deze week gedaan hebben.
Zara: Jah, wat hebben we deze week gedaan?
Elias: Awel, we zijn eigenlijk al een hele week in onze niveaugroep bezig, want niveau 6 is bezig
met de OVSG testen van techniek en muzische.
Zara: Ah ja, en wij zijn bezig met verkeer. En niet zomaar verkeer...
Elias: Ah inderdaad, we hebben in groepjes een onderwerp over verkeer gekregen en daarrond
maken we deze week een expo.
Zara: Ja tof, met tekeningen, PowerPoint, rebussen, gedichtjes,...
Juf Sofie: Ja, wat een bedrijvigheid hier in de klas. En vanaf maandag gaan jullie ze voorstellen
aan elkaar!
Elias en Zara: JOEPIE!!!!!!!!

L e e fg roep 5 | Nive au 6
Deze en volgende week werken we niet alleen in de voormiddag maar ook in de namiddag in
onze niveaugroepen. Dat komt omdat het 6de leerjaar druk bezig is met de praktische proeven
van OVSG. Maandag brachten we een bezoekje aan de bieb n.av. van de jeugdboekenweek. We
speelden daar een spel met als thema ‘Weg van de stad’. Het was leuk en interessant. Maandag
en dinsdag werkten we aan de muzische proef. De bedoeling is een flashmob te maken.
Donderdag en vrijdag werkten we dan aan de techniekproef. We moeten een draaiende
kermisattractie maken en er moet minstens 1 popje blijven inzitten terwijl de attractie draait.
Groetjes van Helena

Pimp je speelplaats – Vingers gekruist…
... want deze week deden we opnieuw mee aan de
Pimp je speelplaatswedstrijd.
Misschien behoren we deze keer wel tot één van de
25 scholen die een financiële ondersteuning van
maximaal 4000 euro krijgen voor de groene,
avontuurlijke speelplaats waar onze kinderen van
dromen.
Eind april weten we meer…
PS: Tot zaterdag ergens tussen 9 u en 16 u op de lentewerkdag? De lente kriebelt!

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:
23/03

dans

niv. 1 en niv. 2

Zottegem

23/03

ijsschaatsen

niv. 3 tot niv. 6

Liedekerke

