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E D I T O R I A A L
Beste lezers van ons populaire weekblad,
iedereen weer druk in de weer: onze jongstekleuters leren
elkaar steeds beter kennen terwijl de oudste kleuters zich
verheffen tot de ridderorde met hun zelfgemaakte zwaarden.
In leefgroep 3 weten ze nu alles over het leven in de zee.
Leefgroep 4 verdiept zich in het creëren van robots. De
wolkenvangers denken na over wat ze later willen worden en
gaan zich verdiepen in allerlei beroepen en de feniksen
worden binnenkort echte geleerde technici! Wat een
bedrijvigheid op de leefschool!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Medisch onderzoek voor niveau 5
Vanaf dit schooljaar gaat het medisch onderzoek voor N5
door in Dendermonde (Markt).
Data: dinsdag 27/10 en 01/12. Vertrekken op school 8.45u
stipt met bus. Alle leerlingen N5 gaan telkens mee zodat er in
Dendermonde les kan gegeven worden. Terug op school
15.30u. (Duur rit: 45 minuten).

AGENDA
 vrijdag 23 oktober: forum door
Feniksen
 27 oktober: Medisch onderzoek N5
 donderdag 29 oktober:
grootouderfeest
 vrijdag 20 november: forum door
Gekko’s
 1 december: Medisch onderzoek N5
 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

Aanbod vanuit de gemeente:

DEADLINES
Denk aan het bestellen van de fietshelmen voor K3, N1 en de
nieuwe leerlingen. De kinderen die in aanmerking komen
hebben een brief meegekregen.
Groetjes,
Martine

 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.

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
Deze week werd er volop verder geknutseld aan de draken, zwaarden, schilden en de
bijpassende kledij. Verf, lijm, papier, stof, schaar,... in de aanslag en knutselen maar. Volgende
week zal dit zeker nog vervolgd worden. In de kikkertjesklas kwam Hannes (papa van Flore) ook
zijn talenten tonen en ging met hamer en nagels aan de slag en timmerde met enkele kinderen
een zwaard in elkaar. Dan je wel voor de bijdrage, het was fijn om je erbij te hebben. Ook zijn er
enkele ouders die achter de schermen aan de slag gingen met het snijden van zwaardjes, ook
voor deze mensen een dikke dank je wel. Niet vergeten: maandag gaat de kikkertjesklas al op
bezoek naar het Gravensteen te Gent, gelieve tijdig op school te zijn want we vertrekken tijdig
met de schoolbus (verkeer!).
Fijn weekend en toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Beste iedereen,
Maandag en donderdag werkten de zeepaardjes en de maanvisjes hun gezamenlijk eindproduct
af. Je kan het eindresultaat komen bewonderen op de speelplaats aan het raam tussen beide
klassen. Je kan er zeker ook wel wat van bijleren!
Dinsdag gingen we met de trein naar aquatopia. Dat was heel leuk en boeiend! Foto’s kan je
binnenkort vinden op de website.
Nogmaals dank aan de ouders die meegingen als begeleider. Zonder jullie was dit niet mogelijk!
Vrijdag ronden we alles af en geven we al het materiaal terug mee naar huis.
Dit project was een mooie opener voor een onwaarschijnlijk leuk projectjaar!
We vierden ook de verjaardag van Jurre. Ook via deze weg nog een dikke proficiat!
Tot later!
De juffen van leefgroep 3

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

Leefgroep 5 | Feniksen
Allerliefste lezertjes!
Woep Woep!! Nieuw project gesignaleerd ter hoogte van de feniksenklas in de gang van de
Leefschool!!
Wij gaan ons enkele weken verdiepen in techniek. Dus als er mama’s of papa’s zaken hebben die
daarmee te maken hebben: geef maar mee! Zowel boeken als werkjes als gereedschap: alles is
welkom!
Niveau 5 ging donderdagnamiddag naar een heel interessante voorstelling over bijen in de
toekomst (De IMKER)... Alvast een heel pak bijgeleerd!
Vele lieve groetjes!
Juf Sofie en al lieve feniksen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Vrijdag hebben we ons opzoekwerk doorgenomen en alle moeilijke woorden opgeschreven en
opgezocht want vrijdag 5 oktober is het onze eerste projecttoets. We hebben ook gesprokkeld
en de reclameronde voorbereid. Er was keuze uit: hoe zit techniek in elkaar, hoe ga je om met
verslavingen en handicaps en hoe is het om ... te zijn (beroepen). De stemming was heel erg
spannend. Twee voorstellen haalden ongeveer evenveel stemmen. De Wolkenvangers stemden
massaal voor 'Beroepen: hoe is het om ... te zijn?'. Bij de Feniksen stemden ze vooral voor een
project boordevol techniek. Er lopen dus deze keer twee projecten in leefgroep 5.
Groetjes van Noor en de Wolkenvangers

Pimp-je-speelplaats

save the date(s)
Weet je nog…
… Dat we vorig jaar droomden over een nieuwe groene speelplaats voor onze kinderen?
… Dat onze kinderen aan de slag gingen en met zijn allen creatieve ideeën uitwerkten?
… Dat we de ‘pimp je speelplaats’ wedstrijd helaas niet wonnen?
… Maar niet bij de pakken bleven zitten? En we vervolgens al aan de slag gingen: we bouwden
twee wilgenhutten, er kwam een prachtige moestuin, er werden vogelkastjes verkocht,.. En we
droomden en planden verder..
Ook dit schooljaar gaan we verder met dit mooie project. En wel heel binnenkort! Dit najaar
willen we de kleuterspeelplaats een volledige facelift geven.
Om dit te realiseren hebben we veel helpende handen nodig.
Noteer alvast volgende dagen in uw agenda, waarop we de kleuterspeelplaats zullen
aanpakken: Zaterdag 24/10, zaterdag 31/10 en woensdag 11/11. Meer info over deze
werkdagen volgt nog via de Flashboem en de klasouders.

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

