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E D I T O R I A A L

AGENDA

Na een heerlijke vakantie zijn we er meteen ingevlogen.
Sommige groepen startten met een nieuw project, anderen
werkten hun project af. N2 trok de wijde wereld in en beleefde
een heerlijke tijd op boerderijklas. En de kinderen van N1 en N6
zijn aan het aftellen want zondag vieren zij hun lentefeest.

 zondag 17 april: lentefeest/eerste
communie
 woensdag 20 april: pedagogische
studiedag
 vrijdag 22 april: forum door
Kikkertjes en Schildpadjes
 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
 vrijdag 20 mei: forum door
Zeepaardjes
 GWP leefgroep 4 19 & 20 mei
 dinsdag 24 mei t.e.m. vrijdag 27
mei: GWP leefgroep 5
 vrijdag 3 juni: forum door
Kikkertjes en Schildpadjes
 zaterdag 4 juni: leefschoolfeest
 vrijdag 17 juni: uitreiking
leesdiploma’s N1 tijdens forum
 maandag 27 juni: oudercontact +
praatcafé
 dinsdag 28 juni: proclamatie N6

Alvast een dikke proficiat voor alle feestelingen vanwege het hele
team!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Vakantieblaadjes:
Er kunnen nog vakantieblaadjes + CD-rom aangekocht worden
t.e.m. 22/04/2016. Gelieve cash geld (€ 7,50) mee te geven met je
kind + briefje met vermelding naam + klas.
Tijdig op school.
Zoals jullie al weten is de ochtendkring een belangrijk moment
voor je kind. De dagplanning wordt met hen overlopen zodat ze
weten wat ze gedurende die dag mogen verwachten. Daarnaast
worden ook interne klasgesprekken en afspraken gemaakt. Zorg
daarom steeds dat je kind uiterlijk om 8.45u op school is.
Wanneer je later op school komt verstoor dan de kring niet en
laat je kind stilletjes aansluiten. Dank voor je begrip.
Dinsdag 19/04: doorlichting op bezoek. Twee inspecteurs
komen langs voor het vooronderzoek. Zij zullen op het einde van
de schooldag de focus bepalen. Deze wordt dan verder uitgediept
tussen maandag 25/04 en vrijdag 29/04 door klasbezoeken af te
leggen en gesprekken met de leerkrachten te houden. Meer info
volgt.
Woensdag 20/04 geen school voor de kinderen. De leerkrachten
lagere maken een nieuwe versie van het rapport op. De
kleuterleerkrachten werken opdrachtspelletjes uit rond rekenen
en taal (taal-/rekenhuisje) en koppelen dit met hun
leerlingvolgsysteem.

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.

Binnenkort hebben we doorlichting :
Dinsdag 19/04 vanaf 8.00u komen 2 inspecteurs langs op vooronderzoek. Zij zullen gedurende
die dag gesprekken voeren met Martine en meerdere andere collega’s. Op die dag zullen zij
bepalen welke focussen ze in de week van 25/04 zullen doorlichten. Ik hou jullie op de hoogte.
Op maandag 25/04 en dinsdag 26/04 zullen ze zeker in alle klassen komen om een activiteit bij te
wonen. Daarna volgt een gesprek met de betrokken leerkrachten. Gelieve zoals altijd tijdig op
school te zijn met je kind(eren) zodat de kring niet onderbroken wordt. Een gesprek met de
leerkracht is sowieso het kwartier voor/na schooltijd wel nog steeds mogelijk. Hartelijk dank
voor jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Martine

L e e fg roep 1 | Sc help je s e n Pa re l tje s
Dag allemaal,
We zijn gisteren gestart met een nieuw project rond de boerderij. Het beloven leuke en boeiende
weken te worden!
Na de paasvakantie waren er enkele nieuwe gezichtjes : Wolke (zusje van Karst) en Rosan
vervoegden de pareltjes. En Alex (broertje van Sienna) en Bas kwamen erbij in de schelpjesklas.
Welkom lieve schatten, op een mooie tijd in onze Leefschool!

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s
Dag ouders,
Maandag was het een normale dag.
Dinsdag zijn we naar een labo geweest voor ons project.
Woensdag was een normale dag.
Donderdag hebben we de vastlegging gemaakt.
Vrijdag krijgen we een grote turnles.
geschreven door ELI en HELEEN!

L e e fg roep 4 | Gekk o’ s
Dag fans van de gekko's,
Maandag hebben we een parcours rond ons project exploderimenteren gedaan.
Dinsdag zijn we naar een labo geweest. Daar hebben we leuke proefjes gedaan bij John, de papa
van Zara.
Woensdag hebben we de hele dag niveau gehad.
Donderdag hebben we ons eindproduct uitgevoerd ( alles opschrijven in een logboek ) en
Andreas was jarig.
Vrijdag hebben we een grote turnles. Daar kijken we al naar uit.
Vele gekkogroetjes,
Hirre en Masse

L e e fg roep 5 | Feni kse n e n W ol ke nv ang e r s
Lieve lezertjes,
Maandag startten we weer met volle moed aan de laatste sprint van het schooljaar. Het zonnetje
schijnt al wat meer en dat maakt ons o zo vrolijk!
Maandag- en dinsdagnamiddag deed N6 verder met de voorbereidingen voor de Flashmob. Het
ziet er al heel goed uit! N5 deed nog de laatste deeltjes verkeer. Woensdagochtend ging N6 naar
de markt om de plaats van het flashmobgebeuren grondig te verkennen. Donderdag en vrijdag
zijn we gestart met miniprojectjes.
Groetjes, Gabriel en juf Sofie

Benefiet! Vluchtelingen zijn ook mensen

Week van de opvoeding

