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EDITORIAAL
Een goed gevulde flashboem deze week met nieuws uit de
verschillende groepen, een uitnodiging voor een boeiende filmen debatavond rond suikergebruik en een warme oproep voor
helpende handen op de herfstwerkdag 3 december.
Veel leesplezier!

Bloembollenverkoop

AGENDA










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

De bloembollenverkoop was een groot succes! We
verkochten met zijn allen zoveel bloembollen dat de
voorziene voorraad (van maar liefst 5000
bollen) ontoereikend was. Dus hebben we voor de laatste
bestellingen die we binnenkregen zelf nog bijkomend
bloembollen besteld. Eventjes geduld nog en dan kunnen
we die ook leveren.

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

Alvast bedankt voor jullie enthousiasme en steun!

 Zie website

Leefschoolnieuws van Martine

MENU
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.

Grootouderfeest door leefgroep 3:
De kinderen hadden er alvast heel veel zin in om een optreden te brengen voor hun
grootouders. En de grootouders weten nu waarom hun kleinkind zo dol is op hen. Altijd
een heerlijk moment om te zien. Na het optreden kon men genieten van lekker gebak
en een kopje koffie. Hartelijk dank aan alle medewerkers en de juffen om er terug zo
een mooi feest van te maken.
Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Ahoi piratenvrienden,
Meer nieuws vanop onze schuiten. We hebben ons al verdiept in de opbouw van een piratenboot
en kennen ondertussen alle belangrijke onderdelen. Ook hebben we de piraten, hun kledij en
attributen even van dichterbij onderzocht en zijn we te weten gekomen waarom sommige
piraten een ooglap, een houten been of een haak hebben. Om zelf een piraat te kunnen worden
hebben we enkele van deze speciale piratenspullen geknutseld. Zo hebben we dolken,
kromzwaarden, haken, ooglappen, hoeden en bandana's gemaakt. Kortom veel bedrijvigheid op
de kikkerschuit en de schildpaddenboot. Doe zo verder maatjes!!
Grrrrrrr,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Dag iedereen,
De Maanvisjes en Zeepaardjes gaan de gezonde toer op en kozen voor het nieuw project: “hoe
maak je gezonde dessertjes”? Ze willen proeven en bakken en verkopen en dan waarschijnlijk
nog eens proeven. En verkopen doen we voor het goede doel! Wij nemen deel aan de
Ketnetkoekenbak voor de warmste week van Studio Brussel en zullen centjes inzamelen voor
ons zelfgekozen goede doel: VZW Canisha assistentiehonden.
We werkten natuurlijk ook al heel veel rond Sinterklaas en zijn Pieten. De Sinterklaasliedjes
hangen ’s avonds nog in ons hoofd! Wij tellen heel hard af naar de komst van de Sint op onze
school. Nog 12 keer slapen en … hij komt, hij komt!
Veel groetjes (vooral aan Sinterklaas),
De Zeepaardjes en de Maanvisjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
hallo we gaan laten zien wat onze week is
maandag hebben we vertelkring , niveau, godsdienst zedenleer, project, klastaken
dinsdag kunstkring niveau project Lo
woensdag Themakring niveau en zwemmen

donderdag liedje voor Sinterklaas (de sinterklaasrumba) , niveau,projekt,
vrijdag ,klassenraad, niveau (abc),niveau (abc),leesclub,project
en Sam (de kat van Jolan) heeft geholpen met de flashboem te schrijven.
Groeten van Inga en Lobke.

Deze week was het Voorleesweek. En dat hebben ze geweten in de klas van Meester Arne! Heel
blij dat ik mocht interactief voorlezen aan zo een enthousiaste groep! Nog veel BoekGoesting
toegewenst!
Nathalie (mama van Isaura, Max-Emile en Xandres)

Leefgroep 5 | Feniksen
Vorige week:
Maandag hebben we voorstellen gedaan voor ons nieuw project en we hebben er 3 uitgekozen!
Dinsdag hebben we in de namiddag de toets van project gemaakt over de politiek. Woensdag:
was het zwemmen. Donderdag hebben we geoefend voor de reclameronde. We kunnen kiezen
tussen: hoe ga je om met geld, hoe leefden de gezinnen vroeger en hoe is de mode veranderd?
Vrijdag is het zo ver: reclameronde en kiezen!
PRETTIG WEEKEND!!!!!!!!!!
de feniksen, juf shari ,Noa en Alix

Deze week:
Maandag hebben we de vragen voor ons project gekozen we hebben ook een mijl gelopen. Ons
nieuw project is ‘Hoe evolueren gezinnen doorheen de tijd?’. Dinsdag hebben we niveau en sport
gedaan. Bij sport kregen we basket en deden we ook een wedstrijd. Woensdag hebben we
gewoon niveau gedaan. Donderdag hebben we naar twee mooie actua’s gekeken en hebben we
bij sport gedanst. We leerden de Macarena, de Indianendans en de klassieker ’T Smidje.
Opwarmen deden we met de Gangamstyle. Vrijdag is er forum en doen we niveau. We starten
ook met de planning van project.
Matthias en de feniksen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Welkom bij de flashboem van de wolkenvangers,
Vrijdag hadden we een reclameronde en we stemden voor het project: Hoe leefden gezinnen
vroeger?
Maandag hebben we vragen verzameld van ons nieuw project. Het waren er een heleboel!
We speelden ook een paar Griekse mythen na in de muzische les. Deze zullen we verwerken in
tableau vivants.
Dinsdag hebben we ons voorblad van project gemaakt. We maakte een museum met daarin 5
schilderijen. Het was een eenpuntsperspectieftekening.
Donderdag hebben we geturnd. We dansten de indianendans en een volksdans. Het was leuk.
Vele groetjes van de wolkenvangers en Jiva

SVS activiteiten
Hallo sportievelingen,
Hieronder vinden jullie de woensdagnamiddagactiviteiten voor dit schooljaar!!!!
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.

Herfstwerkdag zaterdag 3 december

