20e jaargang | nummer 8/ 30 oktober 2015 | redactie: Els

E D I T O R I A A L
Herfst! Herfst!
Ja , ook op onze school!
Kom naar onze tweede herfstwerkdag nu zaterdag 31
oktober tussen 9u en 16u. De kleuterspeelplaats wordt samen
met jou omgetoverd tot een zalig speeldomein. Allen
daarheen!
Er is ook weer heel wat projectnieuws!
Geniet van de herfstvakantie!

DATA PRAATCAFES
Welkom op onze praatcafés!
 vrijdag 30/10/15


donderdag 17/12/15 (bij oudercontact)



vrijdag 5/02/2016



vrijdag 25/03/2016



maandag 27/06/2016 (bij oudercontact)

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
De weersvoorspellingen kondigen mooie herfstdagen aan en

AGENDA
 dinsdag 10 november:
leefgroepvergadering Leefgroep 1 en 2
 donderdag 12 november:
leefgroepvergadering Leefgroep 3, 4
en 5
 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
 dinsdag 24 mei t.e.m. vrijdag 27 mei:
GWP leefgroep 5
 zaterdag 4 juni: leefschoolfeest
 maandag 27 juni: oudercontact
 dinsdag 28 juni: proclamatie N6

wij zijn blij dat we daar de komende week ten volle kunnen
van genieten zodat we vanaf 9 november terug met
volgeladen batterijen aan de slag kunnen gaan. Fijne vakantie
iedereen !

MENU
 Zie website

DEADLINES
Hartelijk dank aan alle medewerkers (helpers) tijdens de
pimp-je-speelplaatsdagen en het grootouderfeest. Jullie
medewerking is bijzonder waardevol voor ons.

 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.

Leerlingenraad: bijeenkomst gaat door op dinsdag 10 november om 8.45u in de leraarskamer.
Leefgroepvergadering:
We komen samen met ouders en klasleerkracht om het reilen en zeilen in de klas te bespreken.
Wie als ouder vragen heeft kan deze vooraf doorgeven aan de klasleerkracht zodat ze zeker aan
bod komen.
Dinsdag 10 november:
18.00u-19.00u: leefgroep 2 (oudste kleuters)
19.00u-20.00u: leefgroep 1 (jongste kleuters)
Donderdag 12 november:
18.00u-19.00u: leefgroep 5 (N5/N6)
19.00u-20.00u: leefgroep 3 (N1/N2)
20.00u-21.00u: leefgroep 4 (N3/N4)
Vrijwilligers en de verzekering :
Ouders die op vrijwillige basis meegaan op uitstap (project, zwemmen, toneel, …) of meehelpen
bij een activiteit zijn verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
zoals overeengekomen in de schoolpolis Ethias nr. 45.114.568. Ligt ter inzage in het secretariaat.
Om hier aanspraak te kunnen op maken dient de directie steeds op de hoogte te zijn wie deze
vrijwilligers zijn, wat ze doen en waar ze zich bevinden. Gelieve je naam steeds door te geven via
de juf indien het over een klasactiviteit gaat zodat zij deze vooraf aan mij kan doorgeven. Voor
de overige activiteiten kan je rechtstreeks je komen aanmelden bij directie/secretariaat of via
mail aan Martine. Ook bij het invullen van je naam bij een schoolactiviteit op de werklijst ben je
automatisch verzekerd. De verantwoordelijke ouder van de activiteit geeft mij vooraf de
ingevulde werklijst door. 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,
Puzzelstukken verstoppen, puzzelstukken in je broekzak en meenemen om buiten verder te
spelen, een stukje van ons klasje mee naar huis, stukjes afbijten van puzzelstukken, erop
sabbelen, ... onze jongste Leefscholertjes zijn er een krak in.
Vandaar deze warme oproep:
We gericht op zoek naar :
- eenvoudige houten of kartonnen puzzels (geen inlegpuzzels) bestaande uit 6 tot 20 stuks.
- elke soort puzzel die niet 2 dimentionaal is en geschikt is voor deze leeftijdsgroep.
Graag binnenbrengen bij Stefanie, Tim, Katrijn in ruil voor een grote dankjewel!

L e e fg roep 1 | Sc help je s
Beste ouders
Ik ben een derdejaarsstudent kleuteronderwijs aan de Artevelde Hogeschool te Gent.
Na de herfstvakantie is het zover! Dan loop ik 3 weken stage in de klas van uw kleuter of peuter.
Deze stage loopt vanaf 16 november tot en met 4 december.
De eerste 2 weken werken we rond het thema ‘Prachtige kleuren en blaadjes overal.. Dag
mooie herfst.’
De derde week werken we rond het thema ‘Sinterklaas en Zwarte Pieterbaas’.
Op maandag 16 november gaan we op uitstap naar het bos nabij de school.
Wat heeft uw kleuter hiervoor nodig?
 Laarzen
 Regenjas
 Warme kleren
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan mag u mij altijd even aanspreken of mailen via
Silke_DeBuck@hotmail.com.
Met vriendelijke groet
Silke De Buck

L e e fg roep 3 | Zeepa ar dje s
Dag allemaal,
Deze week liepen de voorbereidingen voor het grootouderfeest verder. Knutselen, dansen,
zingen,… en de zenuwkes zijn er bij sommigen ook al bij.
Vrijdag kiezen we dan een nieuw project om na de herfstvakantie onze tanden in te zetten! We
zijn benieuwd wat het zal worden.
We werken vrijdag ook nog wat rond Halloween en komen verkleed als griezels naar school.
In het tweede leerjaar ruilden we ons 20-veld eindelijk in voor het 100-veld. De hele klas is
dolenthousiast. Na de vakantie komt onze eerste maaltafel eraan. Joepiedepoepie!
Fijn vakantie iedereen!
Shirley
L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s
Op de website kan je foto's terugvinden van ons project elektriciteit en bij de rubriek 'in beeld'
kan je heel wat foto's terugvinden van activiteiten van leefgroep 4 van vorig jaar.... Allen
daarheen !
Toedeloe !

L e e fg roep 5 | Feni kse n
Beste lezertjes,
Maandag hadden we een uurtje minder niveau omdat we naar Technopolis gingen. Daar was het
heel leuk. We kregen 15 vraagjes die we moesten oplossen. Dinsdag zijn de vijfdes naar het
medisch onderzoek geweest. De zesdes deden in de voormiddag niveau en schilderden in de
namiddag een herfsttafereel. Op donderdag was er in de namiddag geen project maar zedenleer
omdat de juffen een bijscholing hadden. Vrijdag zijn we er niet. Onze klas zat wel vol griezels.
Arthur en de Feniksen

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
Hallo,
Wij zijn nog steeds bezig met het project beroepen. Jorun nodigde een naaister uit. En Noor
nodigde een echte wetenschapper uit. Onze klas veranderde eventjes in een labo. We deden
onderzoek naar DNA, speurden de klas af naar het voorwerp met de meeste bacteriën en kregen
een interessante uitleg. Dank je wel Karolien en Valerie. Maandag hebben we verder gewerkt
aan ons contractwerk. En dinsdag zijn de vijfdes de hele dag naar het CLB geweest. De zesdes
verdiepten zich in de herfst. Hun impressies zijn te bewonderen bij de Wolkenvangers.
Uma en juf

Zaklampen in de bieb op vrijdag 30 oktober

Gezocht!
Beste ouders,
Ik werk in een dagcentrum bijzondere jeugdzorg. Het merendeel van onze gezinnen leeft in
kansarmoede.
Wij zijn op zoek naar laarzen en regenjassen voor kinderen tussen de 6 en 15 jaar.
Wie heeft nog een paar laarzen over of heeft een regenjas die in de weg hangt?
Wij adopteren ze graag.
Groet Nelle Messiaen (mama van Thebe en Kasper)
Nui lt j e@ h otma i l. c om
Gsm: 0477449399

SVS
Volgende activiteiten:
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
Bedankt aan alle kleine en grote helpende handen op onze zeer productieve herfstwerkdag vorige
week. Het was alweer eens zeer gezellig!
En onder het motto beelden zeggen meer dan woorden, alvast een sfeerbeeld:

Nu zaterdag 31 oktober steken we alweer de handen uit de mouwen en zullen we letterlijk bergen
(werk) verzetten. De betonnen speelbuizen worden ter plaatse gelegd, keermuurtjes gemetseld, de
bloemenweide afgegraven en naar de speelheuvel in wording aangevoerd.
Mis dit historisch moment niet. We werken van 9 u tot 16 u, maar ook als je slechts enkele uren
kan, ben je meer dan welkom!

PS: We zoeken nog plastic zeilen om de (toekomstige) bloemenweide tijdelijk af te dekken. Breng
gerust mee!

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

chool steunt Nicaraguaanse cacao

