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E D I T O R I A A L
Heel wat nieuws deze week uit alle leefgroepen. Ook de
werkgroep pimp-je-speelplaats popelt om met z’n allen aan
de slag te gaan en ons wereldberoemde spaghettifestijn
wordt een heuse traditie en kan niet ontbreken in jullie
agenda.
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Betreft opvang voor-/naschoolse opvang georganiseerd
vanuit de gemeente:
Voor meer info zie onderstaande link.
http://www.oosterzele.be/Bestuur/Beleidenwetgeving/Beken
dmakingreglementenenverordeningen/Reglementen.aspx
Gemachtigd opzichter van de school worden, dat kan:
Zowel leerkrachten als ouders kunnen deelnemen aan de
cursus gemachtigd opzichter georganiseerd door de politie.
Een gemachtigd opzichter kan bij het begin en einde van de
schooldag ingezet worden om de kinderen bewust te maken
van de gevaren van het verkeer. Omdit te doen heb je wel
een brevet nodig. Heb je interesse dan kan je uiterlijk tegen
woensdag 21/10 je naam, adres en geboortedatum
doorgeven aan Martine. De cursus gaat door op 09/11/2015
om 17u in de vergaderzaal bij de politie te Oosterzele,
Windekouter 54 en duurt een klein uurtje.
Woensdag 28 oktober: peuterkijkdag van 8.45u tot 11.30u.
Medisch onderzoek N5 : dinsdag 27/10 (gans de dag).
Gelieve stipt om 8.45u op school te zijn want de schoolbus
wacht niet.

AGENDA
 vrijdag 23 oktober: forum door
Feniksen
 27 oktober: Medisch onderzoek N5
 donderdag 29 oktober:
grootouderfeest
 vrijdag 20 november: forum door
Gekko’s
 zaterdag 21 november:
spaghettifestijn
 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

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.

Preventieve info over een tekenbeet.
Ik kreeg de voorbije week een melding van een tekenbeet. In het kader van de week van het bos
lijkt het mij wenselijk dat jullie na een boswandeling en spelen in het gras jullie kind zeker
nakijken op tekenbeten. Een tekenbeet lijkt in eerste instantie op een muggenbeet. Het is ook
erg belangrijk dat een tekenbeet correct verwijderd wordt. Meer info hierover vind je op
internet.
Briefje ziekte.
Wanneer je kind in de lagere na ziekte terugkeert naar school gelieve dan ook het
afwezigheidsbriefje mee te geven (geschreven door jou of de dokter). Dit zorgt ervoor dat de
leerkrachten hun administratie accurater kunnen doorgeven. Zie ook schoolreglement blz 25 –
30. Dank voor jullie medewerking.
Vriendelijke groeten,
Martine

L e e fg roep 1 | Sc help je s e n Pa re l tje s
Dag allemaal,
Ons nieuw project is ‘Hoe zorg ik voor een baby?’ en we zullen het geweten hebben, popjes hier,
popjes daar, popjes overal. Dus de poppenhoek extra groot maken was het eerste projectwerk op
de lijst.
Toen hebben we dit project gestart vanuit onszelf en onze babyfoto. Deze foto’s kopieerden we
en zo konden we een memory spelen met al onze klasgenootjes als baby. Wat leken we allemaal
op elkaar!
Verder hebben we 2 groepswerken gemaakt. Wat is samenwerken moeilijk. Het is moeilijk voor
ons als een ander kind vlak naast ons komt werken. Onze eigen veilige plaats is nog heel
belangrijk en die moet groot genoeg zijn!
Tik-tak, tik-tak, daar is ons Tik-takhuisje en het poppenspel erbij. De kinderen hun mondje open,
Tik-tak is en blijft een succesnummer bij onze allerjongste Leefscholertjes. Zo mooi om hun
plezier en concentratie te zien.
We hebben een heel mooi liedje geleerd, misschien heb je ons wel al horen zingen ‘Baby, baby,
ben je daar?’ We vinden het zo mooi dat we het gaan zingen voor onze oma’s en opa’s op het
grootouderfeest. Benieuwd of zij het ook zo mooi zullen vinden!
In de klas was er ook een popje dat kon huilen. We probeerden haar te vinden door heel goed te
luisteren, dat was moeilijk!
Milla had een boekje mee over hoe mama’s een fabriekje zijn. Een fabriekje om een baby te
maken, om melk te maken en om héél veel liefde te maken. Het was even moeilijk om het woord

‘fabriek’ uit te leggen, daar hadden de kinderen geen beeld bij. Gelukkig dat Kjell op het eind van
het verhaal vroeg wat is een fabriek?, want anders was het voor hen wel een verwarrend verhaal
denken we.
Volgende week staan er superleuke en boeiende dingen op het programma, maar dat krijg je
volgende week te lezen! Daag!

L e e fg roep 2 | Kik ke r tje s e n Sc hil dp a dje s
Hallo allemaal,
Deze week hard doorgewerkt aan ons project. De klas van Valentine heeft reeds de fantastische
uitstap naar het Gravensteen achter de rug. Maandag is het de beurt aan de schildpadjes.
Gelieve op tijd te komen. Woensdag hebben we Mats zijn 4de verjaardag gevierd met lekkere
koffiekoekjes en chocomelk. Proficiat man en merci voor het mooie cadeautje.
Sofie en Valentine

L e e fg roep 3 | M aa nvi sj e s e n Ze e p a ar dje s
Halloooo,
De onderwaterwereld heeft geen geheimen meer voor ons. We sloten dan ook ons project af.
Deze week kregen we goed nieuws van Billie, zij heeft er een broertje bij! Hij heet Lou. Proficiat
aan de ouders! Hopelijk stellen jullie en de baby het goed.
We maakten als cadeautje van de klas allerlei tekeningen en maakten er Lou’s eerste
tekeningenboekje van.
Omdat het binnenkort grootouderfeest is maakten we ook zelf een lied voor de grootouders en
bedachten we er enkele leuke bewegingen bij. De kinderen zijn alvast enthousiast! We
begonnen ook al aan onze cadeautjes.
Verder gingen we aan de slag met maquettes en plattegronden. Dit hadden we nodig voor een
zoektocht door de school. Met allerlei opdrachten gingen we op ontdekking naar plekjes op
school die we (misschien) nog niet zo goed kenden.
Goed om te weten: voorlopig wordt nog geen nieuw project gekozen. Pas na het
grootouderfeest vliegen we er terug met volle moed in!
Daag,
Shirley en Marjolein

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s
Beste ouders,
We hebben ons project elektriciteit afgerond .
En we zijn bezig aan een krant en daar staat alles in wat we hebben gedaan.
Het project was leuk ! Het maken van de robots was super leuk.
Nu is ons thema herfst en we gaan 16/10/2015 naar de tuin van Annelies. En we hebben botten
nodig.
En we wensen jullie nog veel geluk !
schrijvers Toon, Bieke en Linde

L e e fg roep 5 | Feni kse n
*Handen uit de mouwen
Handen uit de mouwen
Handen uit de mouwen en doe aan techniek
Leve de techniek !
Handen uit de mouwen
Handen uit de mouwen
Handen uit de mouwen en doe aan techniek
Ik ben een genie !*
Lieve lezertjes!
Onze week is al een hele week gevuld met techniek.
Maandag hebben we onze opdrachten gekregen en hebben we gekozen wat we binnen onze
groepjes allemaal gaan doen: het gaat van een boekenkastje bouwen tot tandpasta maken! We
gaan volgende opdrachten proberen tot een goed einde te brengen:
 voorblad maken: robot met geometrische figuren en grijstinten
 spreekwoorden opzoeken en een creatieve opdracht rond doen
 een mindmap maken over 'wat is techniek'
 een constructie bouwen
 biochemische opdracht (receptje volgen)
 ICT-opdracht (communicatie)
 transport- en energieopdracht
Dinsdagnamiddag leerden we ook een liedje over herfst en we hebben geprobeerd dat ritmisch
te begeleiden. Leuk hoor! In de sportlessen hebben we onze hoogspringkunsten bovengehaald
en een volgende sportles doen we hieraan verder.
Bedankt Siebe voor je traktatie! Het was heel lekker! Nog eens een dikke proficiat met je
verjaardag.

Vrijdag gaan we de tandpasta uitproberen die Helena, Myrthe en Titus gebrouwd hebben.
Benieuwd?!!!? Volgende week het verslag in de flashboem :-).
Benieuwd naar onze technische activiteiten, spring gerust eens binnen!
Technische kussen,
Juf Sofie

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Beste lezers,
Deze week zijn we dan begonnen met ons project over beroepen. De meesten hebben al een
voorblad gemaakt met het beroep waar ze meer willen over weten. De opdracht was: ontwerp
een postzegel. Dinsdag zijn we gaan sporten. Het was hoogspringen. Met juf Izabel hebben we
herfstliedjes gezongen. De rest van de week hebben we verder gewerkt aan ons project in de
vorm van contractwerk. Zo mogen we zelf plannen wanneer we ons opzoekwerk doen,
spreekwoorden zoeken, begrijpend lezen en een bezoekje/uitstap/rondleiding/... organiseren
dat te maken heeft met het beroep dat we gekozen hebben.
Groetjes van Lena en de Wolkenvangers

Handige harry gezocht!
Dag allemaal, we zijn op zoek naar iemand die iets kan komen ophangen in de klas van Stefanie
(Peuter/K1). Maar voor het opgehangen wordt zou er eerst in de betonnen muren wat gaatjes
moeten geboord worden en daar heb je blijkbaar een speciaal boortje en veel kracht voor nodig.
Daarnaast is de knikkerbaan in de klas van Tim/Katrijn ook nog steeds op zoek naar een handige
Harry in het bezit van houtlijm.
Wie-o-wie en eeuwige dank!

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

Pimp je speelplaats

Godsdienst/Zedenleer
De week van de Fair Trade – 7 oktober t.e.m. 17 oktober
De afgelopen week werkten de kinderen uit zedenleer en godsdienst samen rond het thema Fair
Trade. Dit gebeurde in het kader van de week van de Fair Trade.
De aandacht werd gevestigd op eerlijke handel ver weg en dichtbij. Zo werden de Oxfam
Wereldwinkels in de kijker geplaatst, maar werden ook eerlijke producten van bij ons alsook het
korte-keten-principe en het belang van vegetarische initiatieven positief belicht.
De principes van verantwoord consumeren/koopgedrag werden toegelicht.
Zo ontdekten onze leerlingen dat wij door ons koopgedrag bepalen wat winkels verkopen.
We speelden toneel, we bekeken filmpjes en wisselden ook van gedachten, om het allemaal nog
wat beter voor ons te zien.
Ons besluit:
Eerlijke handel is eerlijk voor de mensen die de producten voortbrengen, maar ook voor de
natuur en het milieu.
Graag geven wij, jullie ouders een dikke pluim, want heel wat kinderen zijn reeds van thuis uit
zeer goed op de hoogte. Doe zo verder!
SAMEN MAKEN WIJ HET VERSCHIL!

E.B. zoekt uitgever
8 oktober 2015. Om precies te zijn 12.55 uur. Een vreemd heerschap, genaamd E.B., wandelt de
schoolpoort binnen. Nestelt zich in de (Voor)leesclub van Juf Leen. Sleept 22 kinderen mee in
zijn uitvinderswereld, geassisteerd door ondergetekende. Zal dit de volgende weken op
regelmatige basis herhalen. U weze gewaarschuwd.
Ook benieuwd naar E.B.? Vraag het aan iemand uit het derde leerjaar.
Volg het op Facebook: https://www.facebook.com/stroobantnathalie
Of neem een kijkje op www.nathaliestroobant.be
Ik ben volop op zoek naar een uitgever voor mijn min of meer kindvriendelijke manuscripten, dus
wie tips mocht hebben… ze zijn welkom!
Nathalie, mama van Xandres (Niv3), Max-Emile (Niv5) en Isaura (die de wondere wereld van het
middelbaar aan het verkennen is)

Spaghettifestival

op haar supersensationele

SPAGHETTIFESTIVAL
MAIN
STAGE:
spaghetti a
volonté met
aperitief en
dessert aan
13 €,
kinderen 7 €

BACK STAGE:
blijf gezellig
hangen in onze
backstage bar
met resident
DJ's en andere
muzikale
versnaperingen

ZATERDAG 21 NOVEMBER

E Spaghettifestival de Leefschool: zaterdag 21 november 2015
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het oudercomité een gezellig spaghettifestival.
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om op 21 november aan te schuiven aan onze
tafels. En breng gerust al je familie, vrienden en andere aanhang mee.
Op de main stage kan je kiezen tussen spaghetti bolognaise of vegetariana à volonté.
Een aperitiefje en dessertbuffet krijg je aangeboden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid
om voor- of na de maaltijd iets te drinken in onze gezellige Backstage Bar (oude refter).
Het eetfestijn gaat door in de refter in het hoofdgebouw. We voorzien terug in drie
eetmomenten.
-

Eetmoment 1: 17u30 tot 18u30
Eetmoment 2: 18u30 tot 19u30
Eetmoment 3: 19u30 tot 21u00

Inschrijven kan via onderstaand invulstrookje (mee te geven met je zoon of dochter) of
door te mailen naar eetfestijnleefschool@yahoo.be. (ten laatste dinsdag 17/11)
Betaling dient vooraf te gebeuren via overschrijving op VZW Vereniging de Leefschool
met rekeningnummer BE53 3631 2900 1653 (vermeld zeker de naam van je kind en
zijn/haar klas).
Kaarten kunnen de avond zelf opgehaald worden aan de ingang van de refter.
Steek je de avond zelf graag een handje toe, laat dan iets weten aan Stijn
(stijn.tuypens@eandis.be) of Evelyn (evelyn.dewilde@telenet.be) .
De oudervereniging dankt U reeds en hoopt er samen met jullie een geweldige avond
van te maken. Keep on rocking!!!
Ik ……………………………………….. mama/papa van ……………………………
Uit klas ……………………………… schrijf in voor het spaghettifestijn op 21 november.
0 Eetmoment 1 0 Eetmoment 2 0 Eetmoment 3

Trage wegen

Tragewegenwandeling in Landskouter op zondag 18 oktober naar aanleiding van de
Dag van de Trage Weg.
Wie komt er mee de Oosterzeelse Tragewegenbel luiden?! We gaan voor een
avontuurlijke off-roadverkenning van een 7-tal kilometer rond het (natuur-)gebied
Gondebeek, Aalmoezenijebos en omstreken. En op het einde van de wandeling komen
we samen met de mensen van Natuurpunt en de Week van het Bos voor een
gemoedelijke drink met versnaperingen.
Kortom: schitterende plekjes en gezelligheid troef maar we gaan de knelpunten niet uit
de weg. En we evalueren hoe ver het ondertussen staat met fase 1 van het
gemeentelijke tragewegenproject.
Afspraak zondag 18 oktober om 14 u. aan het kapelletje in de Aalmoezenijestraat te
Landskouter.
Alle info: tragewegenoosterzele.be
P.S.: stevige schoenen een must - niet toegankelijk voor buggy's.

