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E D I T O R I A A L
De voorlaatste flashboem van dit schooljaar. De oudste
kleuters vierden hun afscheid met een geweldige
sleepover. Een gezonde geest in een gezond lichaam, na
het vele denken wordt er nu gesport. Ook de zesdes zijn
bezig met afscheid nemen: proclamatie, fuiven, sleepover.
Er staan hen nog enkele mooie momenten te wachten. Veel
geluk en ... het ga jullie goed!

Leefschoolnieuws van Martine
Nog enkele dagen en het schooljaar 2015-2016 zit erop. We
kunnen terugblikken op een fantastisch schooljaar met leerrijke,
boeiende, knappe projecten en activiteiten. Daarnaast kregen we
over de ganse lijn ook een grote pluim van de onderwijsinspectie
met ons advies 1. Kortom kinderen en leerkrachten hebben het
beste van zichzelf gegeven. Ook onze ouders hebben niet stil
gezeten. Hartelijk dank nogmaals voor jullie inbreng en
ondersteuning bij vele projecten en pimp-je-speelplaats. Nu komt
de tijd om te genieten van een welverdiende vakantie. We zien
elkaar terug op 1 september…. Tot dan.

AGENDA
 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
 dinsdag 20 september :
oudervereniging
 vrijdag 30 september:
schoolfotograaf
 woensdag 12 oktober:
pedagogische studiedag
 zaterdag 11 februari:
kinderactiviteit
 zaterdag 10 juni: leefschoolfeest
 dinsdag 18 oktober en donderdag
20 oktober vanaf 18 uur:
leefgroepvergadering

MENU
 Zie website

Aandacht:
Donderdag 30 juni eindigen de lessen om 11.30u (zoals de
woensdagregeling). Er is nog opvang op school tot 12.30u. Wie
z’n kind(eren) niet kan komen afhalen voor 12.30u dient dit
uiterlijk tegen dinsdag 28/06 door te geven aan mij zodat ze met
de bus naar de centrale opvangplaats (Het Vinkemolentje)
kunnen gebracht worden. Dank voor jullie begrip.
Allerlei:
De school is nog open t.e.m. dinsdag 5 juli van 9.00u tot 12.00u.
We starten terug vanaf woensdag 17 augustus.
Op dinsdag 30 augustus gaat onze ijsbrekersavond door van
17.00u tot 19.00u. Iedereen is van harte welkom.
Op donderdag 1 september organiseren we een
openingsmoment voor alle kinderen en ouders. Daarna ben je als
ouder uitgenodigd op het eerste ontmoetingsmoment en
voorzien we koffie/thee en een gezond tussendoortje.

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 jaarthema voor 2016-2017 wordt “gezonde voeding in de kijker”. Gedurende het schooljaar
zullen tal van creatieve acties georganiseerd worden waarbij we ouders, kinderen en
leerkrachten willen sensibiliseren rond “minder suiker”. De werkgroep heeft al enkele leuke
initiatieven in petto. Wie interesse heeft om mee te denken/helpen kan hier zeker nog bij
aansluiten.
Ik wens iedereen een deugddoende vakantie met heel, veel zon….
Met vriendelijke groeten,
Martine

L e e fg roep 4 | S tok s taa r t je s e n Ge kk o’ s
Na een verschrikkelijk grondige opruimactie waaruit bleek dat de gekko's en de stokstaartjes
verdienstelijke poetsdames en -heren zijn, was het eindelijk zover: waterspelletjes !!!!!
Een hele waaier aan watermogelijkheden passeerden de revue.... Plots verklaarden meester
Arne en juf Leen de oorlog....en hevig was hij.... Na een waterige strijd gaven juf en meester zich
gewonnen!!!

L e e fg roep 5 | Feni kse n
Lieve lezers!
De eerste dag ZZZ… iedereen is nog moe en toch twee toetsen en in de atlas gewerkt en
gewerkt rond het schaap. YEEY we mogen gaan genieten van de zon en morgen niet zo ZZZ…
slaperig
Yoepi tweede dag niet meer zo lastig want we zijn niet moe.
Actua genoten en tussen vier vuren gespeeld naast de estafette-wisseltechniek dan! Dat was
echt leuk!
Ja weer hetzelfde als altijd die woensdag...
Donderdag is het bijna weekeinde en de toetsen zijn bijna gedaan : )
Twee leuke dingen op een dag ! Maar dan de projecttoets gelukkig was hij niet zo lang en niet zo
heel erg moeilijk!
Vrijdag... Geheimpje?
Groetjes,
Felix

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Deze week hebben we onze laatste toetsen gehad. We zijn er (eindelijk) van af! Joehoe !
Dit fantastische schooljaar loopt op zijn einde. Zesdes, we zullen jullie missen!
Baai, de wolkenvangers!

L e e fg roep 5 | Nive au 6

We wensen al onze 6de –klassers een dikke proficiat voor hun mooie
leefschoolresultaten.
Geniet nog van jullie laatste dagen hier op jullie vertrouwde plek.
Voor volgend jaar: veel succes!

Zedenleer: lentefeest 2016
Beste ouders,
Dinsdagavond heb ik de film van het lentefeest doorgestuurd via smartschool.
Nog eens hartelijk dank aan Nicolaas (papa Merlijn) voor het monteren ervan en om samen met
Dirk Haenebalcke (grootvader Jinne) op de dag zelf te filmen!
Daarbij wil ik ook nog eens alle ouders bedanken die op deze speciale dag achter de schermen
hebben geholpen. Dank aan Guy en Lore (ouders Hasse) om ervoor te zorgen dat de receptie zo
prachtig uitgewerkt was!
Zoals iedereen wel weet, kan dit feest enkel een feest zijn door de vele helpende handen... dikke
merci allemaal!!!
Contente groetjes, juf Ellen.

***GEZOCHT: SCHOFFELAARS (opgepast waar je de
klemtoon legt)***
Beste ouders,
Jep, groen leeft in de Groenweg. We wonnen Pimp je speelplaats (echt hé!), het greenteam
draait op volle toeren, de moestuin groeit…
Maar, diezelfde moestuin blijft ook in de zomervakantie groeien. Net als de voorbije zomer
zoeken we geëngageerde ouders die tijdens de zomervakantie even tijd willen maken om te
checken of de moestuin het nog goed doet: bij warm en dorstig weer water geven (ook al lijkt
dat met dit weer ver weg), onkruid wieden waar nodig en oogsten wanneer de tijd (en groentjes)
rijp zijn.
Dat vraagt niet veel tijd, veel kinderen vinden het leuk om tijdens de vakantie even op school te
zijn, en zo zorgen we samen voor een fijne start in september.
Heb je heel even tijd? Stuur een mailtje naar lore.degrieck@me.com en dan stellen we samen
een planning op.
Ook tijdens het praatcafé komende maandag kun je je inschrijven. DOEN!

Kinder- en jeugdjury Oosterzele

Uittip: Geweldige familievoorstellingen

Uittip: Lunchconcerten

Zomerkamp

Kinderopvang tijdens vakantie

