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E D I T O R I A A L

AGENDA

De lente was in ‘t land deze week. Wat zalig, dat extra
zonnig dagje voor de kinderen.

 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
 19 en 20 mei: GWP leefgroep 4
 vrijdag 20 mei: forum door
Zeepaardjes
 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

Onze moestuin staat weer op punt dankzij de noeste arbeid
van leefgroep 4. We kijken volop uit naar wat daar groeit en
bloeit.
Onze oudste kleuters gingen op stap door onze gemeente
en leerden naast veilig oversteken nog veel meer
interessants. Lees maar verder in deze schoolkrant!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Doorlichting:
Zoals jullie weten zitten wij momenteel midden in een
doorlichting, d.w.z. bezoek van 2 inspecteurs. Dinsdag
19/04 kwamen zij reeds langs en hebben zij een gesprek
gehad met meerdere leerkrachten en mezelf. Daarna
werden de focussen bepaald.
Deze zijn wiskunde en wereldoriëntatie (project). Ze
bekijken ook de aanvangsbegeleiding ( onthaal en
begeleiding van nieuwe personeelsleden) en de
leerbegeleiding (begeleiding van kinderen in en uit de klas).
Zij zullen maandag 25, dinsdag 26 en donderdag 28/04 op
onze school aanwezig zijn. Wij hebben er alvast het nodige
vertrouwen in en kijken uit naar hun bevindingen. Ik hou
jullie op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,
Martine Vande Moortele

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 1 | kikk er tje s e n sc hil dp ad je s

Dag mama's, papa's en kinderen,
Vorige week zijn we er weer ingevlogen en we gingen van start met drie jarigen: Corso
(5) Helena en Felix (6). Een hele dikke proficiat en bedankt voor het lekkers en de
attenties voor de klas. Ons project is goed uit de startblokken: we hebben al een
verkeerswandeling achter de rug waar de kleuters leerden oversteken met en zonder
verkeerslichten. Ook leerden ze de betekenis van verschillende verkeersborden en werd
het 'dorp' met zijn specifieke gebouwen en winkels bekeken en omschreven. Deze week
hebben we bezoek gehad van verschillende voertuigen: de tractor, mobilhome en de
politiewagen en motor, bedankt aan de chauffeurs van de voertuigen. Tot volgende
week, Valentine, Sofie en Natalie.
L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s

Deze week hebben we maandag de moestuin gedaan.
Dinsdag heeft Heleen een spel aan onze klas uitgelegd. En bij project hebben we
gezaaid in de moestuin en ons boekje van project besproken.
Woensdag was het geen school.
Donderdag hadden we godsdienst en zedenleer , we leerden een liedje over de koekoek
en de ezel. We maakten ons potje klaar voor de boon te laten ontkiemen. En Toon en
Bran deden hun actua.
Morgen is het klassenraad, turnen en forum.
geschreven door Isha en Nanou
L e e fg roep 4 | Gekk o’ s

Dag beste lezers hier zijn we weer.
Maandag hebben we samen met de stokstaarten de moestuin opgestart en geturnd
(meester moest Louie gaan halen omdat die zijn neus had gebroken).
Dinsdag hebben we de moestuin ingezaaid met de formidabele meester. We deden ook
de zelfevaluatie van ons vorig project met de knotslieve juf.
Woensdag was het geen school.
Donderdag hebben we een liedje geleerd: koekoek hija! We hebben vandaag ook bonen
geplant in keukenpapier. We gaan er dag en nacht naar kijken en we gaan alles
opschrijven. Hopelijk wordt het zo groot als bij Jaak en de bonenstaak.
'En vrijdag?', vroeg Mirre. 'Dat zien we morgen wel', antwoordde Hasse.
Marre, Hisse en de gekke gekko's met de bonenstaak

L e e fg roep 5 | Feni kse n

Maandag hadden we gewoon niveau en project,
ieder heeft een ander aspect.
Dinsdag gingen we verder met ons planningen van niveau...
In de namiddag die van project en we deden ook LO.
Woensdag was een geen school.
Niet erg, zo kon ik wat oefenen op mijn viool.
Donderdag verliep zoals gewoonlijk: starten met niveau,
en dan contractwerk van project, turnen en MO.
Maar euh... Zeiden wij eigenlijk al hallo?
Veel liefs,
<3 Lena en Noa :)

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s

Vorige week vrijdag zijn we gestart met een nieuw project t.t.z. projectjes. We werken
per 2 een mini projectje uit. Na enkele opdrachten en opzoekwerk zullen we dan per 2
ons projectje voorstellen aan de klas. Een beetje zoals een expo. Deze week maakten
sommige al een mooi voorblad en werkten al enkele groepjes aan hun opzoekwerk. We
linken ook alles aan de tijdlijn.
Tussendoor kregen we een leuke les muzische: we experimenteerden met
boomwhackers. Cool!

Benefiet! Vluchtelingen zijn ook mensen

Week van de opvoeding

