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E D I T O R I A A L

AGENDA

Er viel weer heel wat te beleven deze week. Prinses
Arabella verkent samen met de kleuters de wereld van de
dieren. In leefgroep 3 leren ze veilig de straat op gaan en in
leefgroep 4 raken ze de weg nooit meer kwijt. Leefgroep 5
fietste Oosterzele rond en het pimpjespeelplaatsteam won
4000 euro. Bravo!

 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 20 juni: oudervereniging
om 20 uur
 maandag 27 juni: oudercontact +
praatcafé
 dinsdag 28 juni: proclamatie N6
 dinsdag 30 augustus om 17 uur:
ijsbrekersavond
 dinsdag 6 september: infoavond
 zondag 18 september om 10.30
uur: Pimp-je-aperitief

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

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Leefschoolfeest zaterdag 4 juni 2016.
Inschrijfstrook BBQ:
Naam ………………………………………………………………………………
schrijft in voor:
….. aperitief + volwassene vlees à € 14 = …….
….. aperitief + volwassene vis
à € 15 = …….
….. aperitief + volwassene veggie à € 11 = …….
….. aperitief + kind vlees
à € 7 = …….
….. aperitief + kind vis
à € 8 = …….
….. aperitief + kind veggie à € 6 = …….
Totaal te betalen:
€ ……………………..
Geld kan cash afgegeven worden aan de
leerkracht/secretariaat/Martine of vooraf overgeschreven worden
op rekening van de oudervereniging BE 53 3631 2900 1653 met
vermelding naam en aantal. Bonnen worden afgehaald vanaf
11.30u aan de kassa.
Inschrijvingen voor de BBQ kunnen ook via mail doorgegeven
worden aan Martine (bs.oosterzele@g-o.be).
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 2 | ki kker t je s e n sc hil dp ad je s
Hallo allemaal,
De voertuigen liggen nu achter ons en we laten ons nu meevoeren met de verhalen van 'Prinses
Arabella'. Zij is net als ons gek op dieren. De boeken van 'Arabella' bestaan 10 jaar en dat wordt
gevierd met een wedstrijd waar we willen aan deelnemen met onze klas. We werken de
komende weken dus vlijtig aan het tekenen en knutselen en bouwen van dieren.
Hopelijk is het weertje ons goedgezind zodat we een onvergetelijke uitstap naar de dieren
beleven.
Tot donderdag 8:45 aan de kleuterblok.
Groeten Valentine en Sofie.

L e e fg roep 3 | M aa nvi sj e s e n Ze e p a ar dje s
Hallo iedereen,
Volgende week is het terug een kort weekje maar nadien gaan we er nog eens stevig invliegen.
Wij starten volgende week met thema verkeer.
Zo gaan we eens op stap om te kijken welke soorten verkeersborden er allemaal wel zijn en wat
deze dan wel nog betekenen ook. Ook gaan we correct leren oversteken. En dan zijn er nog onze
fietsproefjes.
Wij vragen dan ook dat de kinderen hun fiets meebrengen naar school van 23 mei tot en met 27
mei.
Geniet van het verlengde weekend en hopelijk laat de zon ons toch niet teveel in de steek!
Lieve groeten,
De juffen

L e e fg roep 4 | Gekk o’ s
halloos wijos zijnos gekkostos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!os
enos wijos zijnos Marikos en Mirros
maandag hebben we vertelkring gedaan
en dan spelling, agenda, godsdienst en zedenleer, leesclub, project en taken
dinsdag: kunstkring, abc, schrijven, project, voorleeskring en taken
woensdag: themakring, taal en rekenen en leesclub
donderdag: ab, godsdienst en zedenleer, project en taken
vrijdag: klassenraad, rekenen mnmr, project, turnen en taken.

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s
Beste lezers,
We gaan beginnen met vorige week.
ma: hebben we ons moederdagcadeau afgemaakt.
di:hebben we ons moederdagcadeau versierd en ingepakt.
woe,do,vrij:geen school.

Deze week:
ma: was het een normale,maar leuke dag.
di: hebben we een rondje rond de school gewandeld.
woe: was het niveau en leesclub.
do: hebben we kaarten vanuit de lucht bekeken (op de computer.)
vrij:gaan we naar een containerpark.
door Arne, Annelies en Nanou

L e e fg roep 5 | Feni kse n
Maandag 1ste dag weer een nieuwe week
Dan hebben we eerst niveau gedaan. Daarna stoelen klaargezet voor het bezoek van Paul Maes.
Het was een interessante uiteenzetting :-)
Dinsdag 2de dag
Niveauwerk en een leuke, zonnige fietstocht (scholengordel)Yeay.
Woensdag 3de dag
yeay Halve dag. Alweer niveau en geen project : (.
Donderdag 4de dag
Bijna weekeinde Yoehoe !!! Niveau weer al rekenen en taal.
En in de namiddag miniproject . Yes! Eindelijk nog een keer 😁.
Einde
Felix

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

Deze week werkten we vooral aan de presentatie van onze miniprojecten. We namen
ook deel aan de Scholengordel.
Groetjes van de Wolkenvangers

L e e fg roep 5 | Sc h ole ng or de l

Leefschoolwint de Pimp je speelplaats wedstrijd!!
Leefschool wint de Pimp je speelplaats wedstrijd!!

Uit 215 ingediende projecten over gans Vlaanderen en Brussel werd de leefschool Oosterzele
samen met 24 andere laureaten gekozen voor een subsidie van 4000 euro en begeleiding door
een coach om van de speelplaats een groene, gevarieerde speelplek te maken.
Deze mooie prijs hebben we vorige woensdag 11 mei in ontvangst genomen van minister Joke
Schauvliege. Het project ‘Pimp je Speelplaats’ is een initiatief van Cera, KBC, GoodPlanet
Belgium, Klasse en de Vlaamse Overheid. Het doel is om schoolspeelplaatsen boeiender en
natuurrijker te maken.
Wat gaan we hier nu mee doen? We gaan gewoon nog enthousiaster verder met het
vergroeningsproject van de speelplaats. Zoals jullie weten, kwam er op de kleuterspeelplaats al
een avontuurlijke speelheuvel. Kinderen leren de kneepjes van het moestuinieren in de nieuw
aangelegde moestuin. De jongste kleuters zaaiden een bloemenweide in. Er zijn wilgenhutten
gebouwd. Er werd een ‘net-echt’ voetbalveld afgebakend. Wie goed kijkt ziet her en der de eigen
gemaakte nestkastjes. Er is zelfs een echt kippenhotel. Verspreid over het terrein komt er nog
streekeigen beplanting. Met het budget en de begeleidende coach van Pimp je speelplaats
zullen we nu als kers op de taart een groot amfitheater bouwen met aansluitend een
speelheuvel en een avontuurlijke uitkijkhut. En zo kan binnenkort bij mooi weer het 2wekelijkse forum in het amfitheater doorgaan.
Benieuwd? Hier alvast een 3-dimensionale schets.

Leefschool Oosterzele wint de wedstrijd "Pimp je
speelplaats"

Leefschool Oosterzele wint de wedstrijd "Pimp je speelplaats"Foto: Leefschool Oosterzele
OOSTERZELE - Leefschool Oosterzele mag op woensdag 11 mei in leefschool De

Oogappel in Gent haar "Pimp je speelplaats-prijs" in ontvangst nemen van minister
Joke Schauvliege. Het project "Pimp je Speelplaats" is een initiatief van Cera, KBC,
GoodPlanet Belgium, Klasse en de Vlaamse Overheid. Het doel is om
schoolspeelplaatsen boeiender en natuurrijker te maken.
Uit 215 ingediende projecten over gans Vlaanderen en Brussel werd de Leefschool
Oosterzele samen met 24 andere laureaten gekozen voor een subsidie van 4.000 euro en
begeleiding door een coach om van de speelplaats een groene, gevarieerde speelplek te
maken.
De leefschool Oosterzele is trouwens niet aan haar proefstuk toe wat een groene speelplaats
betreft. Het "Pimpteam", bestaande uit geëngageerde ouders en het schoolteam, werkt sinds
vorig schooljaar aan een groot vergroeningsproject van de speelplaats. Zo kwam er op de
kleuterspeelplaats al een avontuurlijke speelheuvel.
Kinderen leren de kneepjes van het moestuinieren in de nieuw aangelegde moestuin. De
jongste kleuters zaaiden een bloemenweide in. Er zijn wilgenhutten gebouwd en er werd een
"net-echt" voetbalveld afgebakend. Wie goed kijkt ziet her en der de eigen gemaakte
nestkastjes. Er is zelfs een echt kippenhotel.

Verspreid over het terrein komt er nog streekeigen beplanting. Met het budget en de
begeleidende coach van "Pimp je speelplaats" zal de school nu als kers op de taart een groot
amfitheater bouwen met aansluitend een speelheuvel en een avontuurlijke uitkijkhut. En zo
kan binnenkort het tweewekelijkse forum, waarbij alle 190 leerlingen samen komen en aan
elkaar tonen waarrond ze op dit moment werken, bij zon in het amfitheater doorgaan.
Het leuke is dat de kinderen vorig jaar het idee voor deze groene speelplaats zelf bedacht
hebben, tijdens een groot inspraaktraject. Zo zijn ze architect van hun eigen
droomspeelplaats.

Benefiet! Vluchtelingen zijn ook mensen

Week van de opvoeding

Bodymap: bewegen als sleutel tot succes op school

