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E D I T O R I A A L

AGENDA

We zijn er klaar voor: zaterdag leefschoolfeest! Iedereen
druk in de weer om er alweer een speciale editie van te
maken. Hopelijk ben jij er ook bij?

 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

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.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE

Afsluiten bestelling:
Vakantiekalender + zomerbingel-app 2016 voor € 10. Nog te
bestellen tot en met maandag 6 juni. Daarna wordt dit
afgesloten zodat de bestelling nog voor de vakantie kunnen
geleverd worden.
Met vriendelijke groeten,
Martine

L e e fg roep 1 | Sc help je s e n p ar e l tje s

Dag allemaal,
We vertoeven met ons hoofd in de wolken, want van het verkeer op de grond hebben
we nu onze blik gericht naar de lucht.
En wat we daar allemaal zien: een regenboog, insekten, vliegtuigen, raketten, ...!
Op het schoolfeest gaan we ook 2 dansjes tonen aan jullie ivm vervoer; zijn jullie al
benieuwd?
We willen ook nog even zeggen dat onze jongste Leefscholertjes Bas, Alex, Rosan en
Wolke het schitterend doen.
Dag allemaal en ik ... vlieg, vlieg, vlieg als een vliegmachine!

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

STOKSTAARTJES :
Ma: was een doodgewone maandag.
Di: was het niveau en Olijk Oosterzele
Woe: niveau en leesclub.
Do: Leren Leren Olijk Oosterzele en groepjes maken voor
spots voor leefschoolfeest.
Vr: spots voor leefschoolfeest+ en we zijn in zenuwachtig
voor leefschoolfeest!
ZATERDAG LEEFSCHOOLFEEST!!!!
door:Eden en Annelies.
HEEL LEEFGROEP 4 :
WE HEBBEN DEZE WEEK VOOR DE EERSTE KEER IETS
KUNNEN OOGSTEN IN ONZE MOESTUIN !!!!!!!!!
NAMELIJK RADIJZEN EN SALADE.... HET WAS ECHT
BELACHELIJK LEKKER !!!! Kijk maar op de foto's..
...

L e e fg roep 5 | wo lke nva ng e r s e n fe nik se n

hey, Annelies & Jorun van de
wolkenvangers hier.
Wij gaan jullie vertellen hoe deze
week er voor ons uitzag: Maandag is
het 6de de hele dag weggeweest naar
de kluize voor een theaterworkshop.
Wat was dat voor het 5de een feest!
(Grapje!) Wij kregen de hele dag
niveau... Dinsdag kregen de
wolkenvangers les van juf Katrien (mama Maïté). We hebben ook heerlijke cupcakes
gekregen van Bo , want ze was jarig. Woensdag was maar een kort dagje. Donderdag
hebben we geturnd & de cupsong geleerd voor muzische. Leren leren voor onze
projecttoets op 10 juni hebben we ook gedaan.
Nu wat over onze GWP!: Dinsdag (24/05)
begonnen we aan onze fietstocht (41 km)
naar Waasmunster. Toen we er waren,
hebben we eerst heerlijke spaghetti gegeten
en daarna mochten we ons installeren in
onze kamers. Woensdag (25/05) waren de
feniksen & de wolkenvangers gesplitst: De
wolkenvangers deden in de voormiddag
OVSG-testen van een inka (opslaan en terugslaan), dansen, batmington en in een
rolstoel rijden! In de namiddag gingen we bij een mevrouw die veel dieren had. We
mochten allerlei activiteiten doen met wol (zoals kleuren,wassen, spinnen,..).
Donderdag (26/05) gingen we naar een kasteeltje met een mooi park. Daar kregen we
uitleg van onze gids over WOII in Waasmunster. We zijn daarna gaan picknicken in het
natuurreservaat van Molsbroek en hebben onderzoek gedaan naar diertjes in het water.
Vrijdag (27/05) mochten/moesten we
terug naar huis! )-: Het was een
fantastische week!
PS: ZATERDAG 4/06
LIFESCHOOL/LEEFSCHOOLFEEST!!!!!
!!!!!!!!!!! JIJ KOMT TOCH OOK??!!
(Schrijf je nu of als dat al gedaan hebt,
in!)
tot dan!!!!!!

zomerkampjes

Vlug inschrijven: nog 2 plaatsjes vrij!

Kinderopvang tijdens vakantie

