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E D I T O R I A A L

AGENDA
 vrijdag 25 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
Hartelijk dank.
Afgelopen zaterdag waren de pimp-je-speelplaatsouders
terug aan de slag om de kleuterspeelheuvel af te werken,
de zandbak beter af te boorden, de moestuin plantklaar te
maken, lekkere bessenstruiken te planten en de
bloemenweide klaar te maken voor het zaaiwerk. Het was
terug een drukke bedrijvigheid en de sfeer was erg gezellig.
Hartelijk dank ouders voor jullie medewerking en
gedrevenheid. Dankzij jullie spirit en handenarbeid worden
onwezenlijke projecten realiteit. Fantastisch !

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.

Inschrijvingen 2016-2017.
Heb je interesse in onze school ? Wil je meer weten over onze leefschool ? Neem dan
telefonisch contact op met Martine op het nummer 09/362.49.63 voor een afspraak.
Tijdens deze ontmoeting wordt de werking aan je voorgesteld en krijg je eveneens de
gelegenheid om je vragen te stellen. Tot binnenkort.
Praatcafé door en voor ouders.
Vrijdag 25/03 van 15.00u tot 18.00u. Jij komt toch ook ?
Medisch onderzoek.
Dinsdag 12/04 medisch onderzoek voor K2 in Dendermonde.
Pedagogische studiedag
Woensdag 20/04 is er een pedagogische studiedag en dan is er voor de kinderen geen
school. De kleuterleerkrachten zullen werken rond het leerplan en de link met KWIK/LVS
(een evaluatiesysteem). De leerkrachten lagere zullen de rapporten herwerken.
Fijne, zonnige en ontspannen vakantie toegewenst.
Met vriendelijke groeten,

L e e fg roep 3 | M aa nvi sj e s e n ze e p aa r dje s

‘Hallo allemaal,
Ons project van de robots zit er weer op. Vrijdag bereiden de maanvisjes en zeepaardjes
nog het forum voor dat in teken staat van hun robotproject. Alle gemaakte robots
zullen ook in de oude refter tentoongesteld worden.
Dinsdag ging leefgroep 3 naar de voorstelling “hier
waakt oma” van auteur en acteur Stefan Boonen. Het
was voor de kinderen een leuke ervaring en eventjes
konden we vergeten welke vreselijke dingen er toen
aan het gebeuren was in ons land.
Na de paasvakantie gaat het 2e leerjaar op
boerderijklassen (13-14-15 april). Wij kijken er alvast
naar uit!
Aan iedereen een deugddoende vakantie gewenst!
De juffen.

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

Maandag: was het lente.
Dinsdag: een expo van Niels.
Woensdag: expo van Maarten en Rune.
Donderdag: actua van Inga en Alix.
Vrijdag: rapport!
Einde
Geschreven door Gust en Ella
L e e fg roep 4 | de rde le e rjaa r

Vandaag was het de laatste keer dat de 'brei-oma's' naar het derde leerjaar kwamen om
ons de wonderen der breien te leren. Na de vakantie gaan we met iets anders verder in
hoekenwerk.
Wij, de derdeklassers en juf Leen hebben die allerliefste oma's bedankt met tekeningen
en een cadeautje. We willen hen ook via deze weg nogmaals hartelijk danken en loven
voor hun hulp, hun know-how, geduld en fijne 'warmte'.
Deze fantastische dames komen helemaal vrijwillig elke week naar onze klas, en er is er
slechts ééntje met een kleinkind op onze school. Voor ons waren ze onmisbaar dit jaar.
Hopelijk volgend jaar weer ? !
alle liefs,
Leen en de kinderen van het derde leerjaar

L e e fg roep 4 | Gekk o’ s

Dag lezers,
Maandag,dinsdag,woensdag
was de meester ziek.
Maandag hebben we proefjes gedaan.
Dinsdag hebben we geturnd.We hebben ook een grote kring gedaan over de aanslagen
in Brussel. En hoe ons project exploderimenteren nu wel heel hard in het nieuws is.
Woensdag hadden we een expo van Eli en Bran.
Donderdag hebben we voort gedaan met de proefjes.
groeten,
Heleen en Eli
L e e fg roep 5 | Nive au 5

Ola,
Om 16h besefte ik dat het donderdag is en dat de Flashboem nog moest geschreven
worden... Kinderen weg, gangen leeg,... Conclusie: ik schrijf zelf de flashboem, zo
kunnen jullie eens allemaal lezen hoe een weekje gezien wordt vanuit 'jufogen'.
Er was eens een maandagochtend 21 maart... Ik kwam toe op school om nog wat
verbeterwerk te doen (kinderen hadden toch zedenleer). Woeps, opeens is het 9u35 en
niveau 5 stroomt toe in de klas, kiezen een plekje uit en zijn volledig klaar om deze
werkweek te starten. We doen eerst een toetsje Frans (dan zijn we daar toch al vanaf :)) Wanneer iedereen klaar was, lazen we allemaal nog even ons Frans dialoogje: 'Un peu
plus loin'. Amai wat een vijfde toch al goed Frans kan, na zo'n 6 maanden.
Na de speeltijd leerde ik mijn klasje een nieuw woordpakket en ijverig als ze zijn gingen
ze na deze instructie onmiddellijk aan het werk om hun planningen af te werken.
In de namiddag kregen we de eerste verkeersexpo's te zien en leerden we al een heel
pak bij over voorrang in het verkeer, afslaan en teken geven... Leerrijke namiddag!
Ook de dinsdag verliep wat hetzelfde... Althans toch tot één uur. Om één uur bracht ik
de kinderen van niveau 5 op de hoogte van wat die ochtend gebeurd was in Brussel. De
kinderen kregen de ruimte om vragen te stellen en te reageren... Wat aangeslagen
gingen we terug aan het werk en kwamen andere kinderen met hun verkeersexpo aan
bod.
Woensdagvoormiddag vloog voorbij.
Ijverigheid op donderdag, zowel voor- als namiddag. De dag sloten we af met een
zelfevaluatie voor het rapport van morgen. :p
Vrijdag zetten gewoon ons hard werken voort zodat we in volledig ontspannen sfeer de
vakantie tegemoet kunnen gaan!
Geniet ervan!
Lieve groetjes,
Sofie

L e e fg roep 5 | Nive au 6
Onze OVSG-test techniek is met succes afgerond. We bouwden per 4 een kermisattractie die
beweegt. Kom maar eens zien naar onze miniatuur-reuzerad, onze zwiermolen en draaimolens.
Nu zijn we volop bezig met het uitbouwen van een flashmob. Wie weet laat je je wel verrassen
binnenkort!
Maar eerst een deugddoende paasvakantie voor iedereen!
groetjes van het ijverige 6de leerjaar

Benefiet! Vluchtelingen zijn ook mensen
Beste ouders,
Op 16 mei 2016 organiseren wij met een ganse ploeg vrijwilligers (waaronder reeds
heel wat ouders van kinderen van de Leefschool) een benefiet met verschillende live
optredens tvv organisaties die rechtstreeks werken met vluchtelingen (zoals
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, maar ook een lokaal initiatief hier in Oosterzele).
Mensen kunnen samen met hun gezin genieten van muzikanten, food en drinks en de
opbrengst gaat zoals gezegd naar goede doelen tvv vluchtelingen.
We maken van onze boerderij een festivalweide en verwachten een grote opkomst van
aanwezigen die zin hebben om op een vredevolle manier te komen genieten (al dan niet
met het gezin) én letterlijk en figuurlijk te geven.
Onze waarden hierbij zijn: menselijkheid en verantwoordelijkheid en dit vanuit passie,
respect, engagement en solidariteit.
Hierbij de website:
Benefiet: we're on fire!Vluchtelingen zijn ook mensen
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Het zou ons plezieren mochten we jullie kunnen verwelkomen! Jullie zijn dus van harte
uitgenodigd voor dit benefiet!
Kan je niet komen, mag je ons ook ondersteunen met een milde bijdrage - het geld
komt in elk geval bij sterke mensen terecht!
Stuur deze uitnodiging gerust ook door naar eigen vrienden / familie als je er een uitstap
wil van maken.
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt tot 300 deelnemers - snel inschrijven is dus de
boodschap!
Hartelijk dank en we're on fire groet,
Ida
PS We hebben uiteraard ook veel helpende handen nodig - je kan ook combineren (=
komen genieten en even jezelf actief inzetten).

Verslag leerlingenraad
Verslag leerlingenraad : dinsdag 22 maart 2016
Pimp-je-speelplaats: komt het doolhof ? krijgen we een apart plekje om tot rust te
komen ? …
Is er op het leefschoolfeest een vrij podium ?
Dit waren vragen die met de betrokken ouders/teamleden verder zullen opgenomen
worden.
Schommels op school:
Voorstellen voor het schilderen van deuren van de toiletten lagere zijn welkom.
Wieltjes: deze worden terug erg slordig in en soms naast het vak gelegd. Leerlingen van
de leerlingenraad vragen aan de klasgenoten om de wieltjes steeds netjes in het vak te
leggen.
Warmeters: er wordt gevraagd om de tafels op te kuisen door de warmeter wanneer
hij/zij de tafel heeft vuil gemaakt. Doekjes liggen op de serveertafel. Joshua en Niels
gaan in elke groep om dit door te geven aan alle kinderen. Martine neemt dit op met de
leerkrachten van toezicht.

