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EDITORIAAL
Er wordt hard gewerkt: bakken, koken, schatten zoeken,
huisdieren verzorgen en nog veel meer.
Ook dit weekend wordt er weer hard gewerkt op de Leefschool:
de speelplaatspimpers hebben er alvast heel veel zin in!
Komen jullie ook?
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Zaterdag 3 december is er onze herfstwerkdag en alle
helpende handen zijn welkom ook indien je nog niet was
ingeschreven.
Hij komt, hij komt … Dinsdag 6 december komt de sint met
2 zwarte pieten. We zullen hen verwelkomen vanaf 12.30u .
Hij gaat langs in alle klassen en er is voor iedereen een
kleine attentie voorzien. Daarnaast brengt hij ook voor elke
klas een klaskado mee. Spannend !
Vrijdag 25/11 hebben we afscheid genomen van juf Anke en
verwelkomen we juf Sarah. We hebben samen een briefing
gedaan rond de vorderingen en bijzonderheden van de
kinderen van N3/stokstaartjes zodat de overgang vlot kan
genomen worden.
Ook bij de allerkleinsten moest juf Stefanie afscheid nemen
van haar “schatjes” omwille van haar zwangerschap. Juf
Kimberly en juf Stefanie hebben reeds overleg gehad.
Uiteraard staan juf Katrijn en Lieselot steeds klaar om haar
verder te begeleiden.
Martine

AGENDA









03/12: herfstwerkdag
22/12: oudercontact
13/01: nieuwjaarsreceptie 17u30
11/02: kinderactiviteit
25/03: etentje
13/05: eerste Communie
20/05: lentefeest
10/06: leefschoolfeest

praatcafés:
 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
Dag allemaal,
De eerste week met juf Kimberly en de pareltjes hebben het goed gemaakt!
Welkom Kimberly, we wensen jou een mooie periode toe op onze school.
Deze week stond in het teken van de Sint die volgende week dinsdag in ons klasje op bezoek
komt.
We kregen een brief van hem waarin hij schreef dat hij in nood was. De koekjesmachine is stuk
en Bakpiet zit met zijn handen in het haar!
Natuurlijk willen we hem helpen! We hebben een brief teruggestuurd om dat te vertellen en
hebben een bakkerij in onze klas gemaakt. Eerst oefenen we heel veel met zoutdeeg en vrijdag
gaan we dan echte koekjes bakken. Benieuwd of Sint ze lekker zal vinden!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hoi Hoi!
Alles verloopt op wieltjes. Onze projectplanning is bijna klaar. We hebben het nodige
opzoekwerk gedaan (hoofdje) het nodige gemaakt (handjes) en veel gespeeld (hartje). Volgende
week sluiten we ons project af met een schatten zoektocht. We laten natuurlijk ook de Sint even
langskomen zodat we zijn verjaardag kunnen vieren net zoals bij Bent die 4 jaar is geworden:
Proficiat jongen!!!
Groeten van Valentine en Sofie

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Dag iedereen,
Deze week gingen we verder met ons gezond project. Koken hebben we nog niet gedaan maar
wel al heel wat voorbereidend werk. Zo maakten we onze koksmuts, want zonder muts zijn we
geen échte koks! We snuffelden ook al in heel wat kookboeken op zoek naar gezonde dessertjes.
Oei oei te veel keuze, maar we kunnen niet alles maken! Om onze dessertjes later te verkopen,
maakten we ook zelf verpakkingen van bijvoorbeeld papieren bordjes. En ohja, onze spiekpietjes
houden alles grondig in de gaten. Nog 4 keer slapen en Sinterklaas komt eraan!!

Groetjes,
De Zeepaardjes en de Maanvisjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag iedereen,
Wij zijn druk bezig met ons project huisdieren. Deze week kwam en de katten van Toon en Ilia
en de konijntjes van Bieke op bezoek. Toon, Ilia en Bieke konden ons heel wat vertellen over hun
huisdieren. We hebben ook techniek gedaan: we onderzochten allerlei sluitsystemen om een
dierenhok te sluiten. Sommigen maakten een rolluik, anderen een scharnier en nog anderen een
schuifdeur. We leerden ook een superleuk liedje voor als de Sint op bezoek komt in de klas.
Hopelijk vinden de Sint en zijn Pieten het ook een leuk liedje.
Groetjes van Rune S.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste gekkofans, hier is onze Flashboem!
"Inga, Lobke! Snel, jullie Flashboem!" Helaas kwam deze noodkreet te laat en was er geen tijd
meer voor hen om een Flashboem te schrijven.
Deze week hebben we vooral gewerkt aan ons project rond huisdieren. Ook leerden we over
Michelangelo en de Sixtijnse kapel. Wist je dat hij het grootste deel van dat prachtige plafond
heeft geschilderd terwijl hij op een stelling van hout en touwen lag?
Morgen komt Natuurpunt naar de klas. Zij gaan ons uitleg geven hoe we onze school
vogelvriendelijk kunnen maken.
Vele groeten,
i.o. Mr. Arne

Leefgroep 5 | Feniksen
Beste lezers van de feniksen ,
Maandag was het vertelkring en hebben we niveauwerk gehad. In de namiddag had N5 gods/zdl
en N6 mocht naar het toneel. We hebben ook gewerkt aan ons nieuwe project.
Dinsdag hebben we een parcours gedaan bij turnen.
Woesdag leerden we de reddersprong bij zwemmen. Volgende zwemles zemmen we met
kleren… Spannend! Donderdag deden we de beep-test tijdens turnen en waren er 2 actua’s.
Vrijdag kunnen wij niet voorspellen .
Groetjes van Maïtè en Isahlie (de feniksen)

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag beste lezers,
Op maandag zijn de 6des naar het toneel geweest. Het was een prachtige voorstelling die het
verhaal vertelde over twee kinderen die leefden in een oorlogssituatie. De 5des hadden
niveauwerk.
Dinsdag hadden de 6des een workshop over het toneel dat ze de dag daarvoor hadden gezien.
We zijn ook gaan turnen en we kregen tijd om aan ons projectcontract te werken.
Woensdag zijn we gaan zwemmen en donderdag hadden we opnieuw turnen. Het was bieptest.
En tijdens muzo trokken we foto's van de tableau vivants.
Ik wens jullie een goed weekend toe!
Groetjes van de wolkenvangers en Gellért

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

Oxfam Wereldwinkel Oosterzele

Cadeaudagen Oxfam Wereldwinkel Oosterzele op 10 en 17 december 2016 van 9u30
tot 16u. Extra openingsuren in de eindejaarsperiode.
Met een eindejaarsgeschenk van Oxfam maak je iedereen
blij: je familie, collega's of vrienden, maar ook producenten in
het Zuiden. Daarom organiseert Oxfam Wereldwinkel
Oosterzele Cadeaudagen op zaterdag 10 en 17 december
2016. Je kan in de Wereldwinkel terecht voor handgemaakte
(sier)voorwerpen, keukengerei, textiel, juwelen, speelgoed,
wijnen, pralines en voedingsproducten die aan eerlijke
voorwaarden in het Zuiden gekocht worden. Wereldwinkel
zorgt voor een verwarmend drankje, hapje en vooral veel
sfeer.
Iedereen is welkom in de winkel in de Stationsstraat 9 in Scheldewindeke, op de
Cadeaudagen (zaterdag 10 en 17 december van 9u30 tot 16u). In de eindejaarsperiode is
de winkel extra geopend op
Zaterdag 24/12: 9u30 - 15u00
Woensdag 28/12: 9u30 - 12u00 & 15u00 - 18u00
Donderdag 29/12: 9u30 - 12u00
Vrijdag 30/12: 9u30 - 12u00 & 15u00 - 18u00
Zaterdag 31/12: 9u30 - 15u00

