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E D I T O R I A A L
Welkom bij deze eerste schoolkrant. Zoals één van onze kinderen
schrijft: dé leukste krant! Of zoals één van onze mama’s zei op de
leefgroepvergadering: het gezelligste moment van de week om
op vrijdagavond samen met je kind(eren) door te nemen en voor
te lezen.
Ja, beste ouders, deze krant wordt grotendeels door onze
kinderen zelf geschreven. De moeite waard dus!
Ik wens jullie alvast een boeiend vers en gezond schooljaar toe.
Bekijk goed de data hier rechts en noteer zeker „pimp-jeaperitief“ in je agenda!

Leefschoolnieuws van Martine
De eerste schooldag was een groot succes mede dankzij het
lekkere onthaal vanuit de gezondheidswerkgroep. Kinderen
kregen allen als tussendoortje een pakketje met gedroogde
vruchten en noten vergezeld van tips. Uiteraard zal deze
werkgroep nog meerdere malen met toffe ideeën voor de dag
komen. Hartelijk dank hiervoor. Daarnaast zijn we met het team
en de kinderen ook gestart met een bewegingstussendoortje : de
actie “one mile a day” (1,6km) . Wij willen onze kinderen bewust
maken van de voordelen van voldoende beweging en stimuleren
tot meer beweging omdat dit sowieso positieve effecten heeft op
fysiek vlak en op het algemeen welbevinden. De leerkracht kiest
het moment zelf op de dagen dat er geen lichamelijke opvoeding
is. Meer info www.onemileaday.be.
Scholenveldloop gaat door op 28/09 vanaf 13.00u (start om
13.30u) in Hogeveld.
Aankoop fietshelm met financiële ondersteuning van de
gemeente kan voor alle kinderen van de derde kleuterklas,
1steleerjaar en de nieuwe kinderen op onze school. Heb je
interesse gelieve dan voor 23/09 cash geld (€ 8) mee te geven met
je kind + vermelding naam en formaat (tot 6 jaar / tussen 6 en 8
jaar). Op vrijdag 23/09 geef ik de aantallen door aan de
gemeente. Enige tijd later zullen de fietshelme,n geleverd
worden en aan je kind bezorgd worden.
Kalender 2016-2017: zie agenda in flashboem. De ict-coördinator
zal tegen eind deze maand nog een digitale versie voorzien.
Martine

AGENDA
 18/09: tussen 10u30 en 14u: pimpje-aperitief
 20/09: oudercomité 20u
 27/09: schoolraad 20u15
 12/10: pedagogische studiedag
(geen school)
 19/11: ouderactiviteit
 13/01: nieuwjaarsreceptie 17u30
 11/02: kinderactiviteit
 20/05: lentefeest
 10/06: leefschoolfeest
praatcafés:
 28/10
 22/12
 24/02
 31/03
 27/06
leefgroepvergadering:
 18/10 en 20/10
 14/03 en 16/03

MENU
 Zie website

DEADLINES
Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u 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 1 | Sc help je s e n p ar e l tje s
Hoihoi, dag allemaal,
De allerjongste Leefscholertjes hebben hun eerste week achter de rug en wat voor één!
We vierden de verjaardagen van Seppe en Alex; lang zullen ze leven en een dikke kus!
Tycho (broertje van Nina), Anna (zusje van Lucca), Manse (broertje Wolf en Guus) en Jules zijn
onze nieuwe aanwinst en ze lijken het precies goed naar hun zin te hebben in onze groep.
Welkom lieve schatten!
Een ander nieuw gezicht in onze leefgroep is Lieselot. Zij komt op donderdag en vrijdag de
schelpjesgroep begeleiden. Welkom Lieselot; wij vinden jou ook al een schat!
De eerste dagen hebben we vooral doorgebracht in volle ontdekking van elkaar, het
groepsgebeuren en de klasruimte.
We versierden bloemen en bloempotjes om aan onze klasdeur te hangen. Kom maar eens
kijken; het zal heel mooi worden!
We zijn ook appels gaan plukken en rapen en zagen dat ook rupsen heel graag appeltjes eten.
Echte rupsjes-nooit-genoeg zijn het!
En daar kwam spontaan ons eerste project uit voortgevloeid : Rupsje-nooit-genoeg
(prentenboek van E. carle)

Verslag infovergadering leefgroep 1
-klasouder schelpjes : kurt.uyttersprot@gmail.com (papa Rosien en Mona)
klasouder pareltjes : ruth_rooms@hotmail.com (mama Nina en Tycho)
Functie klasouder : ondersteuning leerkracht en aanspreekpunt voor de ouders.
-projectwerking : leefgroep 1 is een bijzondere groep.
Door de leeftijd van 2,5-jarigen tot 4-jarigen en de wereld van verschil daartussen en door de
instroom van peuters gedurende het schooljaar.
De projectkeuze en -duur hangt heel erg van de samenstelling en de nood van de groep af.
Het welbevinden is de eerste pijler van methodeonderwijs en we merken dat in het bijzonder bij
onze leefgroep dit de noodzakelijke basis is voor een boeiend speel-en leerklimaat.
We ontdekken de wereld dicht bij hen : mijn huis, de schooltuin en de planten en dieren daarin,
ik ga slapen, ik groei, de baby, huisdieren, voertuigen, het verkeer, de natuur in de
verschillende seizoenen, ziek zijn, de kleuren, rollende en rijdende dingen, de boerderij, ...
-Aandachtspunt doorheen de hele school dit jaar : gezonde voeding. We zagen dat de ouders
deze eerste week opvallend meer gezondere tussendoortjes meegaven waarvoor dank!
-Indien je wil trakteren voor de verjaardag van je kind : aub geen persoonlijke traktaties, liever
een gezonde traktatie, activiteit of kadootje voor de klas.

-We starten de gezelschapsspelletjesnamiddag weer op. Wie graag wil mee begeleiden is
hartelijk welkom. De data's van deze activiteit zullen nog meegedeeld worden in een volgende
Flash-boem.
Vele groetjes en laten we er samen een mooi jaar van maken!
Katrijn (uw reporter van dienst in het 1ste trimester)
L e e fg r oep 2 | Kikke r tj e s e n sc hil dp ad je s

Dag allemaal,
Welkom in leefgroep 2 bij de kikkertjes en de schildpadjes. We voelen ons al weer helemaal in
ons nopjes met al die leuke, nieuwe vriendjes in de klas. We spelen er op los in al die hoekjes. We
maken ook veel afspraken en leren hoe we alles op het einde van de dag weer moeten op
ruimen. We hebben allemaal een symbooltje, kapstok, mapje en vakje om onze werkjes in op te
bergen. We leerden een kikker of een schildpad tekenen en maakten een tekening van onszelf.
Ook hebben we al feest gevierd voor Klaas (4) en Nora (5). Proficiat hé!!!
Tot volgende week, Valentine en Sofie.

L e e fg roep 3 | M aa nvi sj e s e n ze e p aa r dje s
Lieve mama's en papa's,
Wij hebben er ons eerste weekje opzitten! In niveau 2 zijn wij volop aan het herhalen wat we
vorig jaar hebben geleerd. In niveau 1 zijn we er al direct ingevlogen, wij kennen al 3 letters. Ook
hebben we al ons eerste projectje gekozen en rarara het is bruin, groot, het heeft manen, een
lange staart en mooie benen. Neeeeee, niet juf Shirley!!!! Het zal gaan over de paarden! Breng
gerust materiaal mee.
Ook zijn wij deze week gestart met 'One mile a day'. De kinderen kijken er elke dag naar uit en
hebben dat al elke dag met veel enthousiasme gedaan. Zelfs juf Martine is in de sportschoenen
gesprongen om ons te vergezellen. Ook hebben we er een leuk toepasselijk liedje bij van Tom
Helsen 'Broccoli en wortels'.
Lieve groeten,
Juf Shirley en juf Marjolein
L e e fg roep 4 | S tok s taa rt je s
We zijn naar de samwd geweest
en naar de kluize geweest om te sporten.
We hebben spelletjes gespeeld donderdag.
groetjes
De Stokstaartjes

L e e fg roep 5 | Feni kse n
Lieve lezertjes!
We zijn allemaal goed gestart in onze feniksenklas! We hebben er al een ontzettende lap op
gegeven :-)
We hebben afgelopen maandag sprokkelronde gedaan en er zijn leuke projecten uitgekomen!
(evolutie schrift, mode, Olympische Spelen,...)
We gaan morgen (dinsdag) onze reclameronde doen.

Dinsdag deden we de voorbereidingen rond onze reclameronde en we stelden ze ook al voor. Er
is jammer genoeg nog geen project uit gekomen, het is nog een hevige strijd tussen
wereldkeuken en os (Olympische Spelen)🙁🙁!!
Woensdag hebben we gezwommen en tijdens het zwemmen hebben we
gedoken!!!!🙁🙁〰〰〰〰 en de juf heeft ons ook verteld welk project het is
geworden:.................................................................. WERELDKEUKEN🙁🙁🙁🙁🙁
Donderdag hebben we muzische van juf Izabel en ook turnen van juf Sofie en we hebben ook in
groepjes van twee vragen en doedingen verzameld rond ons nieuw project. 🙁🙁🙁🙁🙁🙁
Morgen gaan we echt van start met ons project!!

L e e fg roep 5 | W olke nva ng e r s
De flashboem is er weer
Elke week keer op keer.
Het is de leukste krant die je kent,
Lees hem tot je hem beu bent!
We zitten terug op de schoolbanken
hier hoor je heel wat klanken.
Maandag gesprokkeld en gelopen
En dinsdag onze projecten proberen te verkopen.
Woensdag gingen we heerlijk zwemmen
Ja, we waren niet te temmen.
In een liedje leerden we om gezonder te eten
wortels en broccoli niet te vergeten.
Verder ook veel gesport
maar nu hou ik het liever kort.
Kom jij ook naar “pimp-je-aperitief”?
Lees dan op smartschool de mooie brief.
p.s. O ja, ons nieuw project gaat over wereldkeuken
dat is me pas een leuke!
Van Annelies (nog met haar valies! )

Verslag infovergadering leefgroep 5

Verslag infovergadering 6 sep 2016
Hieronder vinden jullie wat concrete info over de werking in leefgroep 5.
Het betreft eerder organisatorische zaken en verwachtingen die we naar de kinderen en
de ouders hebben.
Alles wat het inhoudelijke betreft over projecten, GWP, kringen, … zullen jullie vernemen op
onze leefgroepvergadering in oktober.

1. Taal en wiskunde
 Weekplanning wiskunde: dit blad zit IN het
wiskundewerkboek en wordt elke dag opgevolgd door de
lln en leerkracht.
 Weekplanning taal: dit blad hangt aan het taalpakket en
wordt ook dagelijks opgevolgd.
Als het werk voor een bepaalde dag niet klaar geraakt is in de klas, wordt dit (in
samenspraak met de juf, op maat van je kind) thuis afgewerkt, tenzij er factoren
een rol gespeeld hebben die het zelfstandig werk in de klas verhinderden.
Op maandag/dinsdag wordt er telkens aan een nieuw taal- en wiskundepakket
gestart.
Hoe concreet?
De kinderen krijgen op dinsdag een planningsblad taal en wiskunde.
Onmiddellijk plannen zij hun werk zelfstandig. (Niveau 5: stapsgewijs opbouwen
doorheen het jaar) Bladen waarbij een instructie hoort, worden door de
leerkracht gepland.
Op het einde van de voormiddag kijkt de leerling zijn planning na. Als alles klaar is,
dient hij/zij zijn werk in. Als bepaalde oefeningen niet klaar zijn, werkt hij/zij die thuis
af.
De leerkracht kijkt het werk na en noteert wat fout is op het voorblad. De
leerlingen corrigeren hun fouten met groen en dienen hun werk opnieuw in. Een
taak is pas klaar als er een V-tje staat bij de taak op het voorblad.
Op dinsdag en donderdag dient iedereen verplicht zijn werk in om te laten nazien.
De andere dagen gebeurt dit vrijblijvend.
2.

dictee van het woordpakket (eerste blad van het taalpakket) wordt wekelijks
afgenomen:
N5: op vrijdag, op de computer. Kinderen dienen een schriftelijke voorbereiding in
van de geoefende woorden.

N6: je kind doet op eigen initiatief op donderdag, vrijdag of maandag het dictee
binnen hoekenwerk individueel op de computer. Een schriftelijke voorbereiding
moet eerst voorgelegd worden.
3.

agenda: hierin wordt de datum van de expo of actua meegedeeld die je kind zal
voorbereiden.
Taken die voor heel de klas bestemd zijn, worden vermeld in de agenda. (vb.
Frans).
De bol HT in de agenda dient voor planningen die niet af zijn (rekenen en taal) Op
het planningsblad staat dan HT bij de specifieke taak. Mogen wij vragen om de
agenda van je kind regelmatig te paraferen? Minstens 1x per week.
Brieven, rekeningen, en info wordt ook via de agenda meegegeven in het plastic
hoesje achteraan de agenda.
Uitnodigingen voor vergaderingen, oudercontacten, festiviteiten, … vind je terug
op de website. Bekijk deze regelmatig! Ook de foto’s!

4.

toetsen: na een werkperiode van ongeveer 8 weken volgt er een toetsenperiode
voor wiskunde en taal. Je krijgt die na afloop ter inzage. Gelieve deze
ondertekend terug mee te geven. Daarna komen ze in de ringmap/toetsenmap
van je kind.
Er kunnen ook onverwachte bordtoetsen komen om wat in een instructie aan bod
kwam te evalueren en indien nodig te remediëren.

5.

Frans: elke dag krijgt je kind 25 minuten Frans. Om het geleerde zoveel mogelijk te
onthouden, zal je kind dagelijks een kort huistaakje krijgen. Er kan ook onverwachts
getoetst worden. Een grote toets wordt altijd tijdig aangekondigd.

6.

onthoudschrift: je kind heeft een onthoudschrift voor taal en wiskunde. Instructies
en nieuwe leerstof worden hierin genoteerd.
De bedoeling is dat je kind dit onthoudschrift + ‘vergeet-mij-nietje’ raadpleegt als
hij/zij bepaalde zaken niet kan oplossen.

8.

Huistaak: elke dag 10 minuutjes Frans (taak of lesje) + elke dag planning taal en
wiskunde bekijken en wekelijks dictee voorbereiden. Indien alles klaar was tijdens
de les, geen huistaak. Dit lukt bij de meeste kinderen!

9. Sport: gelieve degelijke sportschoenen te voorzien.
10. Ouderparticipatie: welkom op de oudervereniging + oproep klasouder.
11. Project: graag ook jullie expertise meegeven en je kind aanmoedigen materiaal te
voorzien.
Dank voor jullie betrokkenheid!
Izabel, Elise, Sofie en Els

Pimp-je-aperitief

Coming soon… bloembollenverkoop

Binnenkort kan je mij en mijn
vriendjes massaal aankopen!
Waarom? Om centjes te
verzamelen voor de avontuurlijke
speelplaats waar de
leefschoolkinderen van dromen
(amfitheater, doolhof,…)
Heb je zelf geen tuin? Dan kan je
ons ook kopen om aan de school te
schenken. Zo maak je in het vroege
voorjaar de
leefschoolschoolkinderen én de
bijen blij!!
Binnenkort meer info…

