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E D I T O R I A A L

AGENDA

Wat een bedrijvigheid de laatste schoolweekjes!
Iedereen is druk in de weer met toetsen, projecten
afronden, opruimen, moestuin oogsten, verjaardagen
vieren en tal van andere ditjes en datjes, moetjes en
magjes.
Voor de oudste kleuters en onze 6de-klassers zijn het
behoorlijk spannende en intense dagen. Zij beseffen dat
een mooie periode stilaan eindigt. Klaar voor een nieuw
begin!
Ik wens iedereen een mooi welverdiend leefschoolrapport.
Ook aan jullie, beste ouders!

 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
 woensdag 29 juni: sleep-over N6
 dinsdag 30 augustus om 17 uur:
ijsbrekersavond
 dinsdag 6 september: infoavond
 zondag 18 september om 10.30
uur: Pimp-je-aperitief

L e e fg roep 2 | Sc hi ld p a dje s e n kikk e r tje s

MENU

Beste ouders,
Alleen maar leuk en feestelijk nieuws: Na ons spetterend
schoolfeest zijn we gewoon blijven feesten. Jackie, Lena en
Titus hebben hun 6de verjaardag gevierd. Anna , Rob en
Sienna vierden dan weer hun 5de verjaardag. We hebben
telkens lekker kunnen smullen van cakejes, fruitjes,
yoghurt, kaasjes, groentjes,..... ja we hebben zelfs een
flamingo gegeten. Bedankt voor al jullie creaties en
attenties voor de klas. Tussen de feestjes door vertellen we
nog wat weetjes over dieren, spelen allerhande spelletjes,
ruimen de projectspullen op, nemen een test af bij K3.
Volgende week maken we er een super leuke week van: op
dinsdag 'fietsdag' op donderdag 'buiten-speeldag' en
'sleep-over' voor K3 en ja hoor tussendoor poetsen we
samen met de kindjes de speelgoedbakken uit.
Vele groetjes, Valentine en Sofie.

 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 | Sc help je s e n p ar e l tje s

Lieve allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
Het zijn mooie dagen in ons klasje. We hebben verschillende jarigen gehad en wew zijn
altijd in voor een feestje! We hebben nu geen nieuw project opgestart omdat we de
laatste weken allerlei dingen gepland hebben die we heel graag doen en waar we niet
altijd veel tijd voor hadden: gezelschapsspelletjes spelen, met water en schuim spelen,
de poppenkastpoppen en decor en alle verkleedkledij uithalen. Dansen, zingen,
bellenblazen, ... we willen het allemaal nog eens doen!
De eerste kleuters van onze klassen zijn al op ontdekkingstocht geweest naar de 2
groepen waar ze volgend jaar terecht gaan komen : de schildpadjes met juf Sofie en de
kikkertjes met juf Valentine. En wat kwamen ze enthousiast terug! Sommige kinderen
wilden de dag nadien al direct starten in hun nieuwe klas. Maar nee-nee; wij willen eerst
nog 2 weken veel genieten met jullie samen!
Dag allemaal, tot volgende week!
ps. Waren de papa's blij met hun kadootje? :-)
L e e fg roep 3 | M aa nvi sj e s e n ze e p aa r dje s

Hallo allemaal,
Na vlijtig werken aan vaderdag en de toetsen die bijna voorbij zijn, is de rust in
leefgroep 3 wedergekeerd.
Dinsdag hebben we geleerd over verschillende landschappen en gingen de kinderen
aan de slag met een creatieve verwerking.
Woensdag namen we al testjes af in het zwembad. Wisten jullie dat aapjes ook in het
water durven?
Vrijdag is het een belangrijke dag voor niveau 1, want dan krijgen ze officieel hun
leesdiploma. Ben je erbij?
Binnenkort is het sportweek. Jullie krijgen hiervan zeker nog een update met alles do’s
en dont’s.
Groetjes,
Leefgroep 3

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

Dag lieve ouders,
Wij hebben deze week geschilderd.
We hebben bij de turnen een dans battle gedaan en het was heel grappig .
En de moestuin is goed aan het groeien.
HET SCHOOLJAAR IS BIJNA VOORBIJ JOEPIE JEJ YES
groetjes van Bieke & Toon✌

L e e fg roep 5 | Feni kse n

Dag lieve lezertjes,
We zijn alweer druk in de weer!
Vorige vrijdag deden we onze projecttoets over de miniprojectjes (migratie, voeding,...)
Hij ging goed! De hele klas had mooie resultaten!
Vanaf maandag zijn we gestart met een pakketje opdrachten die we moeten uitvoeren
met de atlas. Het is de bedoeling dat we allemaal perfect met de atlas overweg kunnen.
Dat gaan we dan ook volgende donderdag bewijzen op onze laatste projecttoets van dit
schooljaar!
Weten jullie eigenlijk wat een atlas is? Dat is een boek waarin we de wereld kunnen
ontdekken op allemaal kaarten. Deze zijn verkleind getekend, daarom leerden we ook
wat over de schaal.
Ook zijn we gestart met de verwerking van onze GWP. We doen allerlei opdrachten
rond de zaken die we daar gedaan hebben: wolatelier, Kasteel Blauwendael en
Molsbroek. De opdrachten zijn uiteenlopend: interview opstellen, opzoeken en
stappenplan opstellen aan de hand van foto's en tekst.
Ook dinsdag deden we dit verder. Het lukt ons al aardig om te atlas te hanteren en we
zijn verbaasd van wat we nog allemaal weten van ons bezoek aan Molsbroek!
Tijdens turnen oefenden we evenwicht, trampolinesprong en koprol. Bij de juf deden
we onze voorlaatste OVSG proef: indiaca.
Op donderdag gingen we na muzische terug naar de sporthal om de laatste OVSGproef
in te oefenen: aflossing. Dat wil zeggen al lopend een stok doorgeven aan de volgende.
Het is dus een groepsdiscipline, zelf één die we doen zoals in de echte
atletiekwereld!Het ging super! Vrijdag zullen we de laatste hand leggen aan de atlasen GWP opdrachten.
Lieve groetjes,
Myrthe en de rest van de feniksen samen met de juf

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

Deze week leerden we werken met de atlas: opzoeken, oriënteren met windstreken,
schaal berekenen, een route plannen van punt a naar punt b, enz. We hebben ook
geleerd hoe je een trui maakt van schapenwol en we hebben een interview gemaakt
over het bezoek aan Molsbroek.
het was een leerrijke week!
groetjes van Mila en de wolkenvangers!

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.

Kinderopvang tijdens vakantie

