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E D I T O R I A A L

AGENDA

Herfst! Herfst!

 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

Ja , ook op onze school! Kom naar onze eerste
herftswerkdag nu zaterdag 24 oktober tussen 10u en
12u30. De kleuterspeelplaats wordt samen met jou
omgetoverd tot een zalig speeldomein. Allen daarheen!
Lees ook ons projectnieuws en een mooi engagement
van een oud-leerlinge die dankzij de steun van ons
oudercomité Zuiddag helpt.

L e e fg roep 1 | Sc help je s e n Pa re l tje s

Dag allemaal, hier zijn we weer!
We werken nog steeds rond ‘Hoe verzorg ik een baby? ‘
en wat is dat een leuk en ruim project!
We hebben heel veel korte activiteiten gedaan die als
een puzzel in elkaar passen. Zo hebben we o.a zelf een
wiegje en een baby geknutseld. En een hoofdkussentje
gezocht en een dekentje, want anders heeft ons babytje
koud.
In de klas kwamen Joppe, het broertje van Milla en Louis
op bezoek. Ze kregen er de fles en de borst en werden in
bad gedaan. Wat was dat leuk. En nat! Water overal!
We maakten ook fruit en groentenpap om aan elkaar te
eten te geven, want een baby moet dat nog zelf leren.
Dag allemaal, volgende week komen de oma’s en de
opa’s ... spannend!

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.

L e e fg roep 4 | Gek ko ’ s

Dag allemaal.
Kozen we een nieuw project? Nee, dit keer niet. We leerden deze week over bomen en
hun blaadjes. Het is echt heel interessant. We kregen ook bezoek van Sjarel. Dat is een
boswachter. Hij is ook de tweelingbroer van de meester (dat zegt de meester toch).
Sjarel kon heel leuk vertellen, maar had wel gele tanden en een rare trui aan.
Tot volgende week!
Gekko 1 en 2

L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s

Beste flashboemlezers,
vorige week vrijdag:zijn we naar Annelies haar tuin geweest voor hazelaarstokken
en we hebben veel geleerd over de hazelaar.
maandag:hebben we over ons nieuw project herfst en bomen geleerd.
dinsdag:hebben de gekko's ons verteld over de bomen hier op school en daarna
zijn we gaan turnen en we vonden dat heel leuk.
woensdag:hebben we gewoon niveau gedaan.
donderdag:hebben de 4de's tot 10.000 geleerd, de derdes hadden ABC met breien. In
project hebben we een doorschuif systeem over bomen gedaan. Bomen tekenen/
bomenhoroscoop/ bomen herkennen aan hun blad/ een gedicht over bomen schrijven.
vrijdag:moet nog komen.
veel groetjes,
Ella en Wolf

L e e fg roep 5 | Feni kse n

Beste lezertjes,
Timmer, timmer, tok, tok, roer, roer, bak, bak, ...De hele week zijn we al druk bezig
geweest met ons project techniek. Maandag bakten Jinne, Felix en Arthur
pannenkoeken. Dinsdag aten we die op, mmmmmmm! Ook zijn de boekenkast, feniks,
stoel en autootjes vorm aan het krijgen.  Tussendoor bereidden we ook het forum
voor.... Benieuwd? Welkom vrijdag! 
Arthur en juf

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

Een verslagje in de vorm van een tekening van onze kunstenares Janne! In deze
tekening zie je wat we zoal deden deze week!

Zaklampen in de bieb op vrijdag 30 oktober

fiets gezocht!

Beste lezers,
we zijn op zoek naar een fiets voor onze elfjarige zoon Gellert. Alle tips zijn welkom
op orrflo@gmail.com ...Bedankt bij voorbaat!
Met vriendelijke groeten
Frank Van Keirsbilck
www.thevegetablegarden.be

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

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

Zuiddag....de leefschool steunt Nicara guaanse cacao
Één dag gaan werken voor het goede doel? Mij moet je het geen 2 keer vragen. Ik ben Bess
Bogaert en zat zo’n 6 jaar geleden zelf op de Leefschool en heb hieraan heel mooie
herinneringen. Nu zit ik in het 6e middelbaar Humane Wetenschappen en wil ik een bijdrage
leveren voor Zuiddag.
Zuiddag is een organisatie die zich elk jaar inzet voor een goed doel. Dit jaar zijn dat de
Nicaraguaanse jongeren van cacaoboeren. Zuiddag wil deze jongeren meer informeren over de
cacaoproductie en waarom dit een duurzame ontwikkeling is. Daarom steken duizenden
Vlaamse jongeren op 22 oktober de handen uit de mouwen om hen een duwtje in de rug te
geven. Aangezien ook ik op zoek was naar een job, was het een ideale gelegenheid om mijn
oude school nog eens te bezoeken, en bovendien om de nostalgie nog eens op te snuiven. Ik
had het grote genoegen om 1 dag voor het 1e kleuterklasje te staan.
Ik was zeer blij met deze opportuniteit om een dag als kleuterjuf mee te draaien. Hier wil ik dan
ook zeker en vast de oudervereniging voor bedanken, want zij hebben mij een eerlijk loon
gegeven dat integraal naar de Nicaraguaanse jongeren gaat. En zo heeft de leefschool samen
met mij ervoor gezorgd dat de Nicaraguaanse jongeren weer een stapje dichter staan bij een
duurzaam leven.
Bess Bogaert

