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EDITORIAAL
Onze nieuwe leefscholertjes raken het al goed gewoon in de klas.
en stappen vol vertrouwen in de trein richting avontuur. Ook in de
andere groepen werden/worden nieuwe projecten gekozen.
Ook deze week is er nieuws uit Australië. Geniet maar van de
prachtige beelden down under.
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine

AGENDA










25/11: Forum door Kikkertjes
26/11: herfstwerkdag
01/12: infoavond rond ‘suiker’
13/01: nieuwjaarsreceptie 17u30
11/02: kinderactiviteit
25/03: etentje
13/05: eerste Communie
20/05: lentefeest
10/06: leefschoolfeest

praatcafés:
 28/10
 22/12
 24/02
 31/03
 27/06

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.

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Onze nieuwe kindjes raken steeds meer vertrouwd met het
klasgebeuren. Hoog tijd dus voor een nieuw project. We hebben
onze projectspulletjes een plaats gegeven, kleren van de
conducteur waargenomen, een loket gemaakt met bijhorende
tickets voor een ritje op de trein. Voordat we een ritje konden
maken op onze trein hebben we een trein geknutseld en sporen

gemaakt op de grond. Onze klas is al bijna omgetoverd tot een echt station. Vele groetjes uit het
station van de schelpjes en de pareltjes.
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Ahoi Piraatjes,
Ons project is goed van start gegaan.Bedankt voor de meegebrachte spullen, zo wordt het nog
leuker en leerrijker in onze klassen. Deze week twee jarigen: Lou en Martha, zij zijn 4 jaar
geworden. Proficiat meiden en bedankt voor het lekkers.
Tot de volgende, Valentine en Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
hallo beste ouders,
Maandag hebben we de reclameronde voorbereid.
Dinsdag hebben we de reclameronde gedaan en huisdieren is gewonnen en juf Anke is ziek.
Woensdag hebben we niets speciaal gedaan en juf Anke is ziek.
Donderdag hebben we een schilderij gemaakt en juf Anke is nog altijd ziek.
Vrijdag: weten we het nog niet.
GROETJES ,
BIEKE EN THOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ☻

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Maandag hebben we een sprokkelronde gehouden. We kozen volgende onderwerpen: Hoe ga je
om met geld? Hoe is de mode geëvolueerd? Hoe leefden gezinnen doorheen de tijd?
We verdeelden onszelf in groepjes en bereidden de reclameronde voor.
Dinsdag hebben we een toets gemaakt en ook in onze groepjes van de reclameronde
gewerkt. Op woensdag zijn we gaan zwemmen. Vandaag kregen we bezoek van Juf Sofie met
baby Seppe. Wat een schattig kindje!
Nog veel leesplezier!
Groetjes van de Wolkenvangers en Heleen

SVS activiteiten
Hallo sportievelingen,
Hieronder vinden jullie de woensdagnamiddagactiviteiten voor dit schooljaar!!!!
23/11: Swimmathon te Geraardsbergen
van niveau 3 tot niveau 6
1/2:
Badminton dubbel te Scheldewindeke
voor niveau 5 en 6
1/2:
Tussen 4 vuren te Zottegem
voor niveau 3 en 4
8/3:
Netbal te Scheldewindeke
voor niveau 5 en 6
15/3:
Ijsschaatsen te Liedekerke
van niveau 3 tot niveau 6
22/3:
Dans te Zottegem
voor niveau 1 en 2
26/4: Kidstennis te Brakel
voor niveau 1 en 2
De kinderen krijgen steeds 2 weken voor de activiteit een brief mee met meer info en waar ze
zich dan kunnen mee inschrijven.
Sportieve groeten,
Marjolein

Binnenkort: Film en debat rond suikergebruik
Wanneer?

Donderdag 1 december vanaf 19.15 u

Waar?

Leefschool Oosterzele (refter)

Wat?

19.30 u – 21.00 u: Film “That Sugar” van Damon Gameau
21.00 u – 21.15 u: Pauze (met een gezonde versnapering)
21.15 u – 22.00 u: Gastspreker Wim Stevens bekijkt ons
suikergebruik vanuit de traditionele
Chinese geneeskunde

Waarom?

In het kader van het jaarthema zetten we een gans schooljaar lang gezonde voeding in
de kijker. Met deze info-avond hopen we informatie aan te reiken om een gefundeerd
standpunt te kunnen innemen in het ‘suikerdebat.’
De spraakmakende film “That Sugar” gaat op zoek waarom suiker ooit zo dominant is
geworden in onze eetgewoonten en cultuur. Wat doet het met ons lichaam en geest?
Hoe kunnen we er op een gezonde manier mee omgaan? In That Sugar werpt de
Australische acteur Damon Gameau zich op als proefkonijn. Na drie jaar geen suiker te
hebben gegeten, gaat hij onder begeleiding van een team van wetenschappers en
voedingsdeskundigen over op een dieet waarbij hij 60 dagen lang 40 theelepels suiker
binnenkrijgt.

Na het zien van deze film zal ‘gezond’ eten nooit meer hetzelfde zijn… De documentaire
is zeer actueel nu er wereldwijd een discussie woedt over de gevolgen van suiker.
Gastspreker Wim Stevens zal de effecten van op ons suikergebruik verder belichten,
gekruid vanuit de traditionele Chinese geneeskunde. Wim Stevens volgde de Opleiding
Traditionele Chinese Geneeskunde met stages in het Oosten. Zelfstudie en
gepassioneerde verdieping in het Taoïsme geven hem een sterk inzicht in ons
lichamelijke en mentale functioneren. Reeds meer dan 15 jaar begeleidt hij mensen
vanuit deze kennis.

Nieuws uit Australië
Woorden schieten soms te kort om weer te geven wat we ervaren. Hier enkele beelden
die spreken.
Geniet met ons na!

Walvissen gespot in Glovelly beach

skypen met vriendinnen

bleu bottle kwallen trotseren

Durf overwinnen Mona Vale beach

Vleermuizen bij volle maan

5u- sunrise Cogee beach

open air tango

Sportsnack na school
Beste Ouders
Sportsnack is een project van Sport Vlaanderen en
SVS in het kader van Brede School met Sportaanbod.
Het doel is een sportieve invulling van de naschoolse
opvang om op die manier de kinderen te laten
kennismaken met verschillende sporten.
Sportsnack gaat door van 15:45 tot 16:45 op school
zelf. Het tarief is hetzelfde als dat van de naschoolse opvang.
Om Sportsnack op regelmatige basis te kunnen laten doorgaan ben ik op zoek naar lesgevers.
Zie je het zitten om een lessenreeks te geven of ken je iemand die een aantal sportlessen wil
komen geven hoor ik het graag. De lesgever wordt vergoed met een vrijwilligers vergoeding.
Indien je nog vragen hebt kan je mij steeds contacteren.
Rieke Lenaert
0473 411 511 of zuidoostvlaanderen@sportnaschool.be

