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E D I T O R I A A L
Beste ouders,
Op donderdag 1 oktober is het Wereld Vegetarisme Dag en
ook wij plaatsten deze speciale editie van Donderdag
Veggiedag in de schijnwerpers. In alle klassen werd gewerkt
rond het veggiethema.
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Medisch onderzoek:
Er is medisch onderzoek voor N3 op donderdag 8 oktober in
de voormiddag op school.
Onze evacuatieoefening:
Naar jaarlijkse gewoonte is onze evacuatieoefening terug
zeer rustig en vlot verlopen. Proficiat aan alle deelnemers.
De leerlingenraad:
De leerlingenraad is terug opgestart. Verslag zie verder in
deze FB.
De vertegenwoordigers zijn:
Maanvisjes: Jurre en Marthe
Zeepaardjes: Luca en Rune S.
Stokstaartjes: Arno en Joshua
Gekko’s: Ella en Niels M
Feniksen: Gabriel en Nikki
Wolkenvangers: Onno en Yoren

AGENDA
 vrijdag 9 oktober: forum door
Stokstaartjes
 vrijdag 23 oktober: forum door
Feniksen
 donderdag 29 oktober:
grootouderfeest
 vrijdag 20 november: forum door
Gekko’s
 vrijdag 4 december: sint op school
 donderdag 17 december:
oudercontact
 vrijdag 8 januari: nieuwjaarsreceptie
 woensdag 27 januari: pedagogische
studiedag
 zaterdag 5 maart: kinderactiviteit
 woensdag 13 april t.e.m. vrijdag 15
april: boerderijklas N2
 zondag 17 april: lentefeest/eerste
communie
 woensdag 20 april: pedagogische
studiedag
 woensdag 4 mei: facultatieve dag
 dinsdag 10 mei: scholengordel voor
leefgroep 5
 dinsdag 17 mei: facultatieve dag
 woensdag 18 mei: facultatieve dag
 zaterdag 4 juni: leefschoolfeest
 maandag 27 juni: oudercontact
 dinsdag 28 juni: proclamatie N6

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.

Dag van de leerkracht: maandag 5 oktober
Naar jaarlijkse gewoonte worden de leerkrachten op die dag extra verwend vanuit de
oudervereniging. Zij zullen een broodjeslunch/soep aangeboden krijgen in een gezellig kader.
Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Hoihoi, dag lieve mensen.
Het project ‘Rarara, wat rolt er?’ is afgesloten. We maakten nog courgettesoep met jawel,
balletjes en hadden reuzeveel plezier met het zelf maken van schuim. Nadien hebben we er verf
bij gedaan en het gekleurde schuim afgedrukt. Heb je gezien hoe mooi de afdrukken zijn?
Deze week was de ene activiteit na de andere in het kader van gerichte observatie. Bijvoorbeeld :
we speelden met ballen in de bewegingsklas en terwijl de kinderen spelen observeren wij elk
kind afzonderlijk en schrijven dit neer.
Het is ook heel bijzonder omdat je op zo’n moment ook zoveel over de groep zelf ziet: hoe de
interne verhoudingen zijn enzo. Boeiend. En verrassend soms ook.
We hebben 2 dingetjes over Stefanie te zeggen. Het minder leuke is dat ze een paar dagen ziek
was en het leuke is dat ze woensdag jarig was! Gelukkige verjaardag liefste juf!
Donderdag hebben we met de hele school gewerkt rond vegetarisme. Want het was ‘De dag van
het vegetarisme’ en dat vonden we de moeite waard om toe te lichten. We maakten couscous
met worteltjes. Mmmm ... lekker!
Er zijn nog een paar dingen die we willen vragen/zeggen :
*willen de kinderen die pampertjes dragen aub af en toe een pakje vochtige doekjes
meebrengen?
*we krijgen steeds dozen tissues van de school, maar gezien de vele vuile neusjes is het handig
om zowat overal in de klas een doos met tissues te hebben staan. Dus als je er nog één staan
hebt ; heel graag!
*het grootouderfeest is dit jaar op donderdag 29 oktober. Vraag je alvast aan de grootouders
om die namiddag vrij te houden?
Daag, groetjes van ons allen.

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Beste ouders,
Deze week hebben we veel draken geknipt, geplakt en geverfd. De veggie- kasteel- brunch op
donderdag was een groot succes dankzij de hulp van onze ouders. Dank je wel hiervoor!!!
Zelf de televisie (AVS) kwam een kijkje nemen en zag dat het goed was. Op vrijdag kwam de
schoolfotograaf langs en werd Mona haar 5de verjaardag gevierd, een dikke proficiat en merci
voor het lekkers.
Vegetarische drakengroetjes, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes
Het project “hoe is het leven onder water?” loopt stilaan op z’n einde. We stellen ons
opzoekwerk voor aan elkaar en merken dat dit eigenlijk nog wel wat moeilijk is voor ons.
Gelukkig leert de juf ons hoe we met onze eigen woorden dingen aan elkaar kunnen uitleggen.
Het is heel boeiend om op alle onze vragen nu eindelijk een antwoord te kennen!
We werkten ook nog verder aan ons eindproduct. We schilderden al de achtergrond voor wat
onze reuzenwandplaat moet worden. We deden dit met sponsjes en noppenfolie om de
bubbeltjes van het water na te bootsen.
Dinsdag kwam de mama van Àgoston ons ‘plankton’ tonen in de
klas. Dat zijn minibeestjes die in de zee leven. Veel vissen eten
dit. Het zijn kleine garnaaltjes, slakken, watervlooien,… nog
kleiner dan de nagel van je pink! We zagen onder een
microscoop hoe ze van hier naar daar zwommen.

We wilden ook nog weten hoe een boot drijft. Hiervoor keken we naar een filmpje en deden we
allerlei proefjes rond “drijven en zinken”.
Volgende week dinsdag gaan we naar aquatopia met de trein. Het wordt zeker en vast een
spannende en leerrijke belevenis!
Tot de volgende keer!
Veel groetjes,
Shirley en de slimmerdjes van leefgroep 3

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Arne: "Leen, we zijn de flashboem vergeten..."
Leen: "Oh nee!"
Arne:" Da's uw schuld, ik heb daar niets mee te maken. Ik ben nieuw."
Leen: "Da's hier altijd hetzelfde, ik moet hier altijd aan alles denken."
Arne: "Maar ik heb er toch aan gedacht?"
Leen: "Ja, te laat, dank daarvoor."
Volgende week meer informatie over het reilen en zeilen in leefgroep 4.
Vele warme veggiegroenten,
Leen en Arne

Leefgroep 5 | Feniksen
Hallo, hallo, dag, dag!
Blij dat ik u begroeten mag!
Op 'wereldvegetarismedag'!
Deze prachtige donderdag.
Waarop Noa trakteren mag,
op haar 10de verjaardag
en met een gigantische lach!
We hebben een mooi gevulde week gehad bij de feniksen! Maandag werkten we ons opzoekwerk
rond talenten af en er werd ook de laatste hand gelegd aan onze talentenboom. Altijd welkom
om eens te komen piepen naar de talenten in onze klas.
Dinsdag werd gevuld met muziek en beweging. Bij juf Izabel leerden we een Engels liedje en bij
juf Sofie hebben we goed gezweet tijdens een looples.
Ook hebben we een kleine inleiding gekregen in geschiedenis zodat we onze tijdslijn konden
opmaken. Die moeten we wel nog afwerken. Woensdagochtend hebben we de grote tijdslijn in
het leven geroepen. Wow, wat leerden we veel bij!
Donderdag was helemaal in het teken van vegetarisme! Samen met de Wolkenvangers gingen we
op zoek naar de voordelen van Donderdag Veggiedag. Kijk maar naar ons resultaat. (mindmap)
Vrijdag gaan we wat aan leren leren doen!
Lieve groetjes,
juf Sofie met vele lieve kindjes om zich heen :-)

Leefgroep 5 | Wolkenvangers

Na veel oefenen, gaven de kinderen van het 5de en 6de leerjaar van de Leefschool op 25
september een spetterende talentenshow.
Om 18u30 stroomden de mama’s en de papa’s van de kinderen toe. De zaal zat vol! Veel
kinderen waren zenuwachtig. Maar toch waren alle actjes geslaagd! De kinderen dansten,
sprongen of speelden toneel. Er waren ook veel kinderen die een instrument bespeelden. Het
publiek en de drie juryleden waren heel enthousiast en blij verrast door de actjes van de
kinderen.
Op het einde van de show kreeg iedereen nog een gouden medaille.
Jorun en Jade

Leerlingenraad
Verslag leerlingenraad van dinsdag 29 september 2015.
Tijdens deze eerste samenkomst werden van alle vertegenwoordigers per leefgroep een foto
gemaakt om een overzichtslijst op te maken die we dan in de school ophangen zodat iedereen
weet wie de vertegenwoordigers zijn.
Besproken items:
Annelies Sevenant is komen vertellen over pimp-je-speelplaats. Ze heeft tekeningen getoond en
plannen overlopen. Het is de bedoeling om de leerlingenraad in te schakelen bij een
opbrengstactiviteit : wenskaartjes maken. Ook de medewerking op de drie pimp-jespeelplaatsdagen (24/10, 31/10 en 11/11) werd toegelicht.
De wilgenhut van de lagere is reeds in gebruik. De wilgenhut van de kleuters is wat moeilijker op
gang gekomen en daarom zal deze pas op een later tijdstip geopend worden.
Toiletcontroleurs van leefgroep 5 zijn terug actief. Hou de toiletten proper !
Lijnen wieltjespad (stoplijn, pijlen en zebrapad) en wieltjesvak moeten terug herschilderd
worden. Zijn er ouders die dit willen opnemen ? Geef je naam door aan Martine. De kinderen
zouden hier erg blij om zijn. Dank bij voorbaat.

Oudervereniging: verslag 24/09/2015
1. Evaluatie Pimp je Aperitief
De activiteit werd door iedereen als zeer geslaagd ervaren. Er kwamen heel veel positieve
reacties. Zal bijgevolg komend schooljaar een vervolg krijgen (18/9/2016).
Het aanvangsuur zal iets verlaat worden. 10u30 ipv 10u.
2.

Kalender activiteiten 2015-2016

Datum

Activiteit

Initiatief

za 24 oktober

Herfstwerkdag

Annelies/Lore Evelyn

Vr 30 oktober

Praatcafé

Evelyn

za 31 oktober

Herfstwerkdag

Annelies/Lore

wo 11 november

Herfstwerkdag

Annelies/Lore

za 21 november

Eetfestijn

Stijn

do 17 december

Praatcafé/Oudercontact

Evelyn

vr 8 januari

Nieuwjaarsdrink

Te bepalen

za 30 januari

Ouderactiviteit

Thomas/Hannes/Nelle/Mathieu

vr 5 februari

Praatcafé

Evelyn

za 5 maart

Kinderactiviteit

Leerkrachten feat horeca&eventtea

vr 25 maart

Praatcafé

Evelyn

zo 17 april

Lentefeest/Communie

Guy/Lore

zo 4 juni

Leefschoolfeest

Guy/Lore

ma 27 juni

Praatcafé/Oudercontact

Evelyn

-

Aan elke activiteit werd één of meer initiatiefnemers toegewezen. Zij zullen deze
activiteit coördineren.
Praatcafé gaat door elke vrijdag voor een schoolvakantie, tenzij er oudercontact is. Dan
vindt het samen plaats met het oudercontact.
De nieuwjaarsreceptie zal een half uurtje vroeger beginnen, om 17u 30. Voor de jongste
kindjes was 18u al vrij laat.
Voor de organisatie van het lentefeest/communiefeest zal er meer ondersteuning
komen vanuit het Event- en Horecateam naar juf Ellen toe.
Herfstwerkdagen: zie punt Pimp your speelplaats
Er werd opgemerkt om van activiteiten draaiboeken bij te houden die dan hergebruikt
kunnen worden voor volgende jaren.

3. Leefschoolteams
Voor dit schooljaar werd gekozen om met 4 teams te werken. Elk team krijgt een
verantwoordelijke/aanspreekpunt.
Greenteam: Annelies en Lore
Horecateam: Evelyn
Eventteam: nog in te vullen
Theaterteam: Hannes
Tijdens de leefgroepvergaderingen kon iedereen zich inschrijven. Deze gegevens werden
inmiddels verzameld. Wie zich nog wil toevoegen aan één van de teams, kan dit steeds doen.
Lieven kijkt na hoe we de gegevens van de teamleden op een eenvoudige manier kunnen delen.
(Zonder de privacywetgeving al te veel geweld aan te doen.)
4. Pimp je speelplaats
Het greenteam is heel ambitieus komend najaar. Zij willen 3 grote projecten verwezenlijken:
Een speelheuvel maken op de kleuterspeelplaats
De bloemenweide aanpakken. De bovenlaag afgraven (grond die gebruikt kan worden
voor de speelheuvel), potgrond aan toevoegen en beplanten (laatste kan ook voor
lentewerkdag zijn)
Op het sportveld een meer afgescheiden terrein maken waar gevoetbald kan worden
(vraag vanuit leerlingenraad)
Naast deze 3 projecten, moet er natuurlijk ook nog steeds het algemeen onderhoud van de
tuin/speelplaats gebeuren (hagen snoeien,…).
Daarom werden er dan ook 3 herfstwerkdagen gekozen.
Juf Katrijn wil die dagen in opvang voorzien voor de kindjes, zodat de mama’s en papa’s niet te
veel afgeleid worden in hun noeste arbeid. Het horecateam voorziet de nodige brandstof.

Voor de speelheuvel moet een vergunning aangevraagd worden. Dit is inmiddels gebeurd door
Annelies. De bevoegde ambtenaar heeft hier normaal 72 dagen voor nodig, hij ging het proberen
in 30 te doen.
In het pimp je speelplaatsverhaal willen we ook iets doen met Kobe Keiberg. Een terugkerend
figuurtje op de speelplaats dat tot de verbeelding van de kinderen spreekt. En zo bij hen het hele
pimpverhaal doet leven. Verschillende voorstellen werden hier gedaan en zullen verder
uitgewerkt worden.
Een voorstel is ook om een tekenwedstrijd te organiseren onder de kindjes rond pimp je
speelplaats. Van een aantal van deze tekeningen kunnen eventueel wenskaartjes gemaakt
worden.
De oudervereniging wil het speelplaatsverhaal bij iedereen doen leven, kindjes en ouders. Er zal
op allerlei manieren rond gecommuniceerd worden om iedereen mee te trekken in het verhaal
(folder, flashboem, logo/figuurtje overal laten terugkeren,…). Ook in de leerlingenraad zal het
project voorgesteld en besproken worden.
Er zal naar schatting ongeveer 2000 euro nodig zijn om het project te realiseren.
5. De moestuin
Daarnaast zal de moestuin in oppervlakte verdubbeld worden. Er zal een tweede bak worden
aangelegd. Lore maakt een draaiboek rond het bewerken van de tuin.
Vanuit de oudervereniging wordt aan de leerkrachten gevraagd om de beleving rond de
moestuin te stimuleren bij de kindjes.
6. Nestkastjes
Iets meer dan de helft van de nestkastjes werden vorig schooljaar verkocht tijdens het
leefschoolfeest.
Wie nog familie of vrienden heeft die een nestkastje wil, kan ze altijd één van de leefschool
aanbieden. Verkoop op kerstmarkten is ook een optie.
7. Wilgenhut
De wilgenhut op de lagere speelplaats wordt al goed gebruikt. Op de kleuterspeelplaats is dat
nog niet het geval.
Tijdens één van de volgende activiteiten zal er een officiële openingsceremonie plaatsvinden
(lintje doorknippen, versieringen, iemand als burgemeester of schepen,…) om de beleving bij de
kleuters te verhogen.
8.
-

Volgende vergaderingen Oudervereniging
maandag 26 oktober
dinsdag 8 december
dinsdag 12 januari
dinsdag 22 maart
dinsdag 10 mei

Stijn 24-9-15

SVS
Volgende activiteiten:
21/10

badminton initiatie

niv. 3 en niv. 4

Oosterzele

2/12

swimmathon

niv. 3 tot niv. 6

Geraardsbergen

(16/12

unihockey

niv. 5 en niv. 6

Zottegem)

3/02

badminton dubbel

niv. 5 en niv. 6

Oosterzele

17/02

tussen 4 vuren

niv. 3 en niv. 4

Zottegem

9/03

netbal

niv. 5 en niv. 6

Oosterzele

23/03

dans

niv. 1 en niv. 2

Zottegem

23/03

ijsschaatsen

niv. 3 tot niv. 6

Liedekerke

25/05

minivoetbal

niv. 5 en niv. 6

Oosterzele

