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AGENDA

EDITORIAAL
Zing een gat in de lucht
Fiets verder dan de maan
Blader je suf
Zie wat je nog nooit zag
Droom van de zon doe draait
Krijt alle borden vol verlangen
Het is een heel nieuw jaar!
Fijne feestdagen!

Nieuwjaarsreceptie









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.

Leefschoolnieuws van Martine
Maquettebouwers:
Dankzij de inzet van Niels, Toine, Wolf en Toon uit
leefgroep 4 werd de maquette van onze school terug in
orde gebracht. Jullie hebben dit schitterend gedaan
jongens! Hartelijk dank daarvoor.

Beste wensen…
Langs deze weg wens ik jullie allen fijne feestdagen en een schitterend 2017 toe ! Geniet
ervan. Ik nodig iedereen alvast uit op de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 13/01 van 17.30u
tot 20.00u.
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
buiten is het koud en binnen is het gezellig in onze klasjes.
Vorige week zijn we naar een toneel geweest in De Kluize. Het ging over een appelmoesmachine
en was fantastisch.
De jongste leefscholertjes zaten ofwel gebiologeerd met hun mondje open of bleven maar
lachen.
In de klas zelf hebben we heel veel gewerkt rond licht en donker, schaduw, warm en koud.
We hebben ook ons beste beentje voorgezet om een nieuwjaarsbrief te maken en een versje te
leren.
Zijn jullie al benieuwd? Neenee; wachten tot 1 januari!
Beste wensen !

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Beste ouders,
Deze week werkten we alle nieuwjaarsbrieven af en hebben hem natuurlijk veel opgezegd.
Er waren in beide klassen weer gezellige spelletjesrondes waar zowel kinderen als ouders enorm
van konden genieten.
We 'tekenden' ook allemaal een kerstboom met ballen met de schrijfdans-methode.
De week eindigde heel feestelijk met de verjaardag van Wolf en Lisa, ze zijn nu 5 jaar. Dit hebben
ze gevierd met een lekkere traktatie: proficiat aan de jarigen en bedankt aan de
keukenprinsessen.
Als slot was er op vrijdag een superleuke kerstsfeer in de klas met gezonde kerst-fruitsla, een
kerst-luisterverhaal, een winter- filmpje, een gezelschapsspel en onze lievelingshoekjes die open
waren.
We wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een mooi nieuw jaar toe, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes

Leefgroep 3 zamelde met hun koekenbak €525 in voor het goede doel: VZW Canisha
assistentiehonden. Dank aan alle mensen die koekjes kochten en hiermee hun steentje hebben
bijgedragen. Sfeerfoto’s zijn te vinden op de website van de Leefschool.
Nog eens dikke proficiat aan de Zeepaardjes en de Maanvisjes!!
Met deze mooie boodschap zetten wij alvast een warme en deugddoende vakantie in.
Shirley en Marjolein wensen iedereen een heel fijne kerst en een vreugdevol 2017 toe!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag hebben we vertelkring gedaan en in project hebben we over kinderrechten geleerd.
Dinsdag hebben we kunstkring gedaan en in project hebben we over de tijdlijn geleerd.
Woensdag zijn we gaan zwemmen en hebben we Bieke haar verjaardag gevierd.
Vandaag hebben we themakring gedaan en bij project hebben we Jena haar verjaardag gevierd.
Vrijdag sluiten we 2016 af met een feestje in de klas!
Groetjes van Niels

Leefgroep 5 | Feniksen
Maandag ging het 5de leerjaar naar het KAZ voor een techniekworkshop met elektrische
circuits, 3d-printers... Het was super! Dinsdag was het gewoon niveau en turnen. Ook woensdag
was het een gewone dag. Donderdag keken we leerrijke filmpjes en deden we niveau.
Vrijdag zal er een leuk kerstfeest zijn met veel leuks en lekkers.
De feniksen (Felix)

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Maandag is het vijfde leerjaar naar het het fablab in het KAZ geweest in Zottegem. We kregen
een tol gemaakt uit hout. We voerden ook allerlei proefjes uit. Dat was heel leuk!
Op dinsdag zijn we gaan turnen. We werkten ook nog verder aan ons project ‘historische tijd’.
Woensdag hebben we ons planning van taal en wiskunde afgewerkt. Dat was niet zo leuk
vergeleken met maandag!
Ik kijk alvast uit naar de vakantie want ik ga naar Disney Land. Hopelijk hebben jullie ook een
leuke vakantie.
We wensen jullie een prettige vakantie en leuke feesten toe.
Groetjes van de wolkenvangers en Andreas
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

Oudervereniging

Verslag oudervergadering 12/12/2016
Evaluatie voorgaande activiteiten
Filmavond ‘That Sugar Film’ (1/12/16): ondanks de wat lage opkomst een zeer geslaagde
activiteit. De bewustmaking werkte, de fruitsapverkoop na de film kelderde.
Herfstwerkdag (3/12/2016): dankzij de vele helpende handen van groot en klein werd een
berg werk verzet. De dooltuin werd aangelegd, bloembollen werden geplant, op de
kleuterspeelplaats werd de speelheuvel opgefrist, er werd gesnoeid, verhakseld,
bladeren werden verwijderd, ook op het dak van de kleuterblok, de stenen omranding van
de zandbak werd afgebroken … .
De refter zat ’s middags afgeladen vol en de catering was top. Enig aandachtspunt voor
een volgende werkdag is beter doorgeven met hoeveel personen men komt
(volwassenen en kinderen) en wat wordt meegebracht voor ’s middags of als
tussendoortje, zodat er zeker voldoende is.
Komende activiteit
De nieuwjaarsreceptie zal doorgaan van 17u 30’ tot 20 uur. De kinderen van de lagere
school zullen tussen 18 en 19 uur knutselworkshops kunnen volgen in de klas. Voor de
kleuters is er een kamishibai van 18 tot 18u 30’ – 19 uur. De activiteiten zijn er enkel voor
de kinderen. De ouders kunnen intussen bijpraten op de receptie.
Varia
-

-

schoolfotograaf: verschillende ouders hadden klachten over de povere kwaliteit van
de foto’s, dit kan naar volgend jaar toe best gemeld worden aan de fotograaf
opvang kleuters: een aantal ouders vroegen zich af waarom de polyvalente ruimte in
de kleuterblok gebruikt wordt voor de opvang en niet één van de (aangenamere)
klassen. De klassen worden overdag gebruikt. Dikwijls wordt materiaal klaargezet
voor de volgende dag. De opvang in de klassen zou dit te veel bemoeilijken. Vanuit
de polyvalente ruimte is er ook meer zicht op de toiletten. Wanneer de opvangjuf
nodig is in de toiletten is er ook beter zicht op de opvangruimte.
de opmerking werd ook gemaakt dat de kleuters in de opvang te weinig buiten
zouden spelen, dit wordt opgenomen met de directie.
vanuit de scholengroep werd een brief verspreid betreffende de leerlinggebonden
kosten en opbrengsten (deze wordt in bijlage aan dit verslag gevoegd).

Aan de bestuurders, leden en medewerkers van VZW De Leefschool Oosterzele
12 december 2016
Geachte bestuurders
Geachte leden
Geachte medewerkers
Een school is een complexe organisatie die in haar specifieke werking vaak een beroep doet op de
medewerking van ouders, sympathisanten en andere externe betrokkenen. Dit is een jarenlange traditie
die de leerlingen ten goede komt en ons helpt het pedagogisch project van het GO! nog beter te
verwezenlijken.
Het feit dat de scholen gefinancierd worden door de overheid brengt een aantal wettelijke en
reglementaire verplichtingen met zich mee, onder andere op het vlak van financiering en boekhouding.
Controle gebeurt jaarlijks door een door de Vlaamse Overheid aangestelde accountant, in ons geval
Deloitte. In het verslag met betrekking tot de jaarrekening 2015 wordt eens te meer uitdrukkelijk verwezen
naar de verplichting om alle leerlinggebonden kosten en opbrengsten in de boekhouding van de school, en
dus ook van de scholengroep, op te nemen.
In onze scholengroep is transparantie in het kader van openbaarheid van bestuur sinds jaar en dag een
begrip. De raad van bestuur is dan ook van mening dat in alle scholen aan de concrete opmerkingen van de
door de overheid aangestelde controlerende instantie met onmiddellijke ingang gevolg dient gegeven te
worden. Ze heeft hiertoe, op de vergadering van 13 september 2016, een beslissing in verband met de
leerlinggebonden kosten en opbrengsten genomen. Verduidelijking over de beslissing en het begrip
leerlingebonden kosten en opbrengsten vindt u in de brief (cf. bijlage) die aan alle betrokken directies werd
bezorgd. Een aantal scholen nemen de leerlinggebonden kosten en opbrengsten al op in de reguliere
boekhouding, andere doen dit onvoldoende. Het komt er nu op aan om een eenvormige regeling in alle
scholen in te voeren vanaf het boekjaar 2017. Zeker is dat de maatregel het administratieve werk met
betrekking tot de boekhouding van de VZW aanzienlijk zal vereenvoudigen.
U zal binnenkort door de directeur uitgenodigd worden om een en ander te bespreken. Aan de concrete
werking van de VZW hoeft, op dit ene aspect na, niets te veranderen en kunnen alle in samenspraak met de
directeur genomen initiatieven in functie van de gestelde prioriteiten worden genomen.
Wij vertrouwen erop dat de samenwerking met de school op dezelfde, constructieve manier, zal blijven
verlopen en hechten er dan ook aan om onze appreciatie en dank uit te drukken voor uw inzet en
bereidwilligheid.
Vriendelijke groeten

Geert Vera
voorzitter raad van bestuur

Tania De Smedt
algemeen directeur

Leefschoolgeefkast
GEEF JE SPULLEN WEG VIA ONZE LEEFSCHOOLGEEFKAST
Goed nieuws, ook in onze school gaan we voor een weggeefrek.
Wat?!?
December staat in het teken van cadeautjes: Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar zijn dé
momenten om op zoek te gaan naar leuke pakjes. Winkelstraten en webshops worden
overrompeld. En dat terwijl er zoveel spullen ongebruikt in onze kasten liggen.
Het principe is eenvoudig, leuk, duurzaam én sociaal. De geefkast is een leuke manier om spullen
weg te geven tijdens de feestdagen. Daarin kan iedereen spullen leggen die hij/zij niet meer
nodig heeft. Iedereen kan vrij iets in de kast zetten of iets meenemen. En wat plaats je dan in
zo'n kast? Wie weet is iemand heel blij met dat houten schommelpaardje dat je niet meer
gebruikt, een interessant boek, de favoriete cd van een oud lief, de handtas die je kreeg maar
stiekem niet zo mooi vindt,... Kort samengevat: spullen die je zelf nooit gebruikt. Lees hier meer
over de geefkast.
Deze kast blijft ook na de feestdagen staan. En aangezien er op onze school ook ouders
betrokken zijn in (vrijwilligers)werk verbonden aan vluchtelingen en kansarmoede, kunnen zij in
diezelfde geefkast terecht om spullen mee te nemen voor dergelijke inzameldoelen.
Het weggeven van spullen is de ideale manier om te consuminderen in plaats van te
consumeren. Dat is voordelig, maar ook goed voor een duurzame toekomst met een kleinere
afvalberg.
Hoe?
Het principe is heel eenvoudig en voor wie graag een kort cinemamomentje inlast, hier is een
leuk filmpje dat je in enkele minuten hélemaal warm maakt voor het idee:
https://www.youtube.com/watch?v=cD6WIYNqRSI
De kast komt op onze school in de gang van het secretariaat. Daarin kan iedereen spullen leggen
die hij/zij niet meer nodig heeft. Iedereen kan vrij iets in de kast zetten of iets meenemen.
Heb je nog vragen?
Mail gerust naar Idaveldeman@yahoo.com
Met dank aan Netwerk Bewust Verbruiken voor de inspiratie!

