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E D I T O R I A A L

AGENDA

Het was alweer een fijn leefschoolfeest!
Deze week werd er in alle groepen geknutseld voor
vaderdag. Niveau 6 trok naar Puyenbroeck en in leefgroep
4 haalden ze de eerste oogst binnen.

 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

Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Indienen attesten GWP
Bij de meeste mutualiteiten kan je een document opvragen
voor gedeeltelijke terugbetaling van de GWP
(boerderijklas, bosklas, gemeenteklas, …). Indien je hierop
aanspraak wilt maken kan je het document bij mij indienen
en krijg je het voor 30/06 ingevuld terug.
Ons leefschoolfeest: thema muziek
Het was sfeervol, gezellig, gevarieerd, … Kortom een
enorm succes. Hartelijk dank voor jullie komst en aan de
vele helpende handen. Bijzondere dank aan Guy om gans
de dag in te staan voor de radiopresentatie. Schitterend !
De opbrengst zal gebruikt worden voor het pimp-jespeelplaatsproject.
Afrekening leefschoolfeest
Gelieve voor 20/06 de onkosten bij mij in te dienen. Ook
enkele ouders moeten nog een overschrijving regelen.
Hopelijk lukt het hierdoor nog om voor het einde van dit
schooljaar het resultaat van de opbrengst van het
leefschoolfeest aan jullie door te geven.
CLB komt naar school
Dinsdag 14/06 komt het CLB om inhaalvaccinaties toe
dienen. Kinderen die nog een vaccinatie moesten krijgen
maar afwezig waren op de dag van het medische
onderzoek zullen nu hun vaccinatie krijgen.

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.

Leerlingenraad van dinsdag 7 juni
Er was een vraag om de basketbalnetten te vernieuwen: is ondertussen geregeld.
Geen extra nieuws uit de leefgroepen.
Afsluitmoment met een drankje.
Alle leerlingen in de leerlingenraad worden bedankt voor hun inbreng, inzet en
medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Martine

L e e fg roep 4 | S tok s taa r t je s

Dag lezers,
we hebben deze week ons vaderdagkadootje gemaakt en we hebben met klei gespeeld
als de andere kinderen aan hun vaderdag kadootjes bezig waren.
Het was leuk om te kleien, we moesten allemaal samen ventjes maken.
Maandag kwamen we op Karrewiet plus !!
We werken rond het thema media , dus televisie, computer en radio...
groetjes,
Toon en Bieke

L e e fg roep 4 | Gekk o’ s

Beste mensen,
Maandag zijn we begonnen aan Project X (wat zou dat nu toch zijn?).
Dinsdag werkten we verder aan Project X.
Woensdag werkten we opnieuw verder aan Project X (heel tof hoor).
Donderdag hebben we Project X afgerond. (en 't is mooi hoor!)
Morgen gaan we turnen. Johei, joho!
Veel gekke groeten van MARIngaK
en de rest van de gekko's ook een beetje.
xxx

L e e fg roep 5 | Feni kse n

Maandag:
In de voormiddag hebben we niveau gedaan.
In de namiddag zijn we in groepen verdeeld samen met de wolkenvangers om aan ons
geschenkje voor vaderdag te werken. Dat hebben we dan ook die namiddag gedaan.
Dinsdag:
De voormiddag deden we niveau. We doen een massa herhalingsoefeningen zodat we
klaar zijn voor de toetsen!
De namiddag hebben we verder gewerkt aan ons vaderdag.
Woensdagochtend deden we een themakring over goede doelen.
Donderdag:
In de voormiddag ging het vijfde naar het CLB.
In de namiddag werkten we onze vaderdag volledig af.
Benieuwd naar de reacties van de papa's!!!
Vrijdag doen we een grote toets over al onze miniprojectjes. Spannend!
Liefs,
Nikki

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

Dit is het Wolkenvangersnieuws:
Maandag zijn we begonnen aan ons vaderdagcadeautje. Op dinsdag gingen de zesdes
naar Puyenbroeck. In de namiddag werkten we verder aan ons cadeautje.
Donderdagvoormiddag gingen de vijfdes naar het CLB in Dendermonde.
Jorun en de Wolkenvangers
P.S. Aan alle vaders: een fijne vaderdag!

L e e fg roep 5 | Nive au 6

Niveau 6 trok dinsdagvoormiddag naar Puyenbroeck voor een verkeersles. Ze
herhaalden er alle verkeersborden, de voorrang van rechts en Daarna oefenden ze op
het verkeerspark met de fiets en de go-cart (auto) onder het waakzame oog van de
politie. Het was een leerrijke voormiddag.

Oudercontact
Op maandag 27 juni gaat het oudercontact door. Gelieve bijgaand strookje in te vullen
om een afspraak te maken. Geef zo snel mogelijk af: zo hebt u de meeste kans om een
afspraak dichtst aansluitend bij uw voorkeur te krijgen.
Ouders van kleuters zullen door de juf uitgenodigd worden om een afspraak te maken.
Dit strookje is dus enkel bedoeld voor ouders met kinderen in de lagere school.
STROOKJE OUDERCONTACT voor 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de lj.
Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het
oudercontact op maandag 27 juni met:
Naam leerkracht(en) die u
voor dit kind wilt spreken:

................………….………………

................………….………………

................………….………………

................………….………………

Leefgroep NIV

Naam kind

………………….……

………………….……

………………….……

………………….……

Gewenst tijdstip
omcirkelen: rond
…u
15.30 – 16 - 17 18 – 19– 20 – 21
15.30 - 16 – 17 18 – 19 – 20 – 21
15.30 - 16 – 17 18 – 19 – 20 – 21
15.30 - 16 – 17 18 – 19 – 20 – 21

Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven. Indien een
langere periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te omcirkelen.
Geef duidelijk aan in de 2de en 3de kolom of u de betrokken leerkracht voor niveau of
project (of beide) wilt zien door in die kolom de naam / nummer van de groep in te
vullen.

zomerkampjes

Vlug inschrijven: nog 2 plaatsjes vrij!

Kinderopvang tijdens vakantie

