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E D I T O R I A A L

AGENDA

Wat een week! April verraste ons in vol ornaat: hagelbuien,
nachtvorst, de eerste sneeuw, een stralende lentezon ...
Ook de kinderen van N6 verrasten de Oosterzeelse
marktgangers op een heuse flashmob. En verder zijn we
druk bezig met een verrassing voor onze mama’s! En
daarnaast kunnen we met grote fierheid melden dat we op
alle domeinen advies 1 (geslaagd met cum laude dus)
behaalden.

 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

Nog meer en ander nieuws lees je in deze flashboem.
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Kinderopvang op woensdagnamiddag:
Enkel van toepassing voor nieuwe gebruikers: vanaf heden is
het enkel mogelijk om gebruik te maken van de kinderopvang op
woensdagnamiddag indien je als ouder vooraf contact hebt
opgenomen met de dienst kinderopvang van de gemeente. De
contactpersoon is Edith Renne. Edith.renne@oosterzele.be
Vakantieblaadjes:
Nog t.e.m. dinsdag 3 mei kunnen vakantieblaadjes met CD-rom
besteld worden voor € 7,50. Gelieve cash geld mee te geven met
je kind. Daarna wordt de inschrijving afgesloten. Dank voor je
begrip.
Woensdag 4 mei geen school :
facultatieve verlofdag. Na zo’n zenuwslopende periode zijn we
daar zeer dankbaar voor.
Actie belgerinkel editie 2016:
Wij nemen met de school terug deel aan de actie “met
belgerinkel naar de winkel”.

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.

Het principe
Iedere dag dat een leerling met de fiets, of te voet, of met de step of het skateboard naar school
komt, ontvangt hij of zij een belgerinkellotje.
Elk lot heeft een uniek nummer dat door de ouders kan worden geregistreerd op de site van
belgerinkel: www.belgerinkel.be
Op die manier maken ze kans op een prijs die dagelijks wordt getrokken door de organisatie.
Na registratie mag het lot gedeponeerd worden in de belgerinkelbox (=> afgeven op
secretariaat) .
Op het einde van de campagne worden deze boxen verzameld en wordt hieruit ook nog een
lokale prijs getrokken.
De lotjes hoeven niet noodzakelijk geregistreerd te worden via internet. Ze mogen ook
onmiddellijk in de box gedeponeerd worden. Dan maken ze enkel kans op een lokale prijs. Veel
succes.
Met vriendelijke groeten,
Martine Vande Moortele

L e e fg roep 2 | ki kker t je s e n sc hil dp ad je s
Vroem, vroem, vroem de kikkertjes en de schildpadjes rijden verder door de wonderlijke wereld
van de voertuigen.
Samen ontdekten we de bus en heel wat andere voertuigen. Met onze zelfgemaakte bus en trein
reden we van gemeente naar gemeente om iedereen op te halen en naar de juiste bestemming
te brengen. Wat was dat fijn!
Er was ook iets heel geks aan de hand bij de schildpadjes en de kikkertjes. Er was een robot in de
klas en die kon helemaal zelf rijden!
Samen met de robot zochten we de juiste weg naar zijn huisje. Gelukkig kwam hij veilig thuis.
Naast het ontdekken en maken van voertuigen zijn we ook gaan zwemmen. Kopje onder en
drijven zoals echte boten en duikboten kunnen we al super goed. Bedankt aan de ouders die hier
aan meehielpen.
Tot volgende week,
juf Sofie, juf Valentine en stagiair juf Natalie

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s e n Ge kk o’ s
Maandag was het een gewone dag, maar de inspectie kwam wel.
We leerden over de planten en de bloemen. En we proberen vanalles uit met een boon.
Dinsdag hebben we techniek kring gedaan.
woensdag was het ook een gewone dag.
Donderdag was het de actua van Thebe en Bieke. Bij de gekko's hadden Gust en Hasse een actua
op dinsdag.
We werken helemaal niet aan iets voor moederdag.
We hebben ook een liedje geleerd... lailala...
groetjes,
Isha, Eli voor de stokstaartjes en de gekko's

L e e fg roep 5 | Feni kse n
Hey!
Deze week was het weer heel leuk (zoals altijd)(want de feniksen zijn de leukste groep ever)(en
ik meen het)
Maandag deden we iets heel leuks(altijd):er kwam een inspecteur langs en daar door was het
een speciale dag.
Met de feniksen hebben we het over de radio gehad, en hebben we hem uit elkaar gehaald en
een tekening over gemaakt. (al was die wel niet bij iedereen klaar)
Dinsdag hebben we met de feniksen en wolkenvangers een (heel) tof spel gespeeld en iedereen
vond het heel leuk.
Woensdag was er de 6des hun flashmob en was er geen project.
Donderdag dan zijn we begonnen met moederdag (spannend) iedereen vind het al heel leuk en
vrijdag hebben we daar aan verder gewerkt.
GRTJS Tius
oeps sorry: Titus

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Deze week werkten we verder aan onze miniprojecten. Woensdag was eindelijk de grote dag
voor N6! Tijdens de wekelijkse markt toonden we onze flashmob. Het was een groot succes. Je
kan het filmpje zien op de facebookpagina van de leefschool. Donderdag en vrijdag knutselden
we voor moederdag.
Groetjes van de Wolkenvangers

Benefiet! Vluchtelingen zijn ook mensen

Week van de opvoeding

