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EDITORIAAL
Een heerlijk winterzonnetje bij ijzige temperaturen liet de kinderen
genieten van ijs- en sneeuwpret. Ook de vogeltjes werden niet vergeten.
Heel wat groepen zorgden voor allerlei lekkers en
voederplankjes.Volgende week doen we met z’n allen mee met de
vogeltelweek. U kan dit volgend weekend ook doen! Meer info vind je op
vogelweekend.natuurpunt.be
Neem er ook even de agenda bij. Er valt weer heel wat te beleven!
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Nieuwjaarsreceptie:
Hartverwarmend en sfeervol zijn we 2017 gestart.
De nieuwjaarsreceptie was prima georganiseerd en de
aanwezigen hebben het zich laten smaken. Fantastisch ! Hartelijk
dank aan de organisatoren en de helpende handen.
Varia:
Volgende week nemen we met de school deel aan de
vogeltelweek.
Maandag 30/01 gaat N6 naar de technodag in het PTI Zottegem.
Zij worden daar ondergedompeld in de wereld van elektriciteit.
Dinsdag 31/01 komt de CLB-arts naar school voor de kinderen van
N1.
Donderdag 16/02 worden de kinderen van N1 en N5 gevaccineerd
door de CLB-arts indien hun ouders hiervoor schriftelijk
toestemming hebben gegeven.
Woensdag 22/02 peuterkijkdag.
Inschrijvingen 2017-2018:
Deze starten maandag 06/03/2017 om 8.00u voor broers/zussen
en kinderen personeel. Vanaf donderdag 23/03/2017 om 8.00u
worden alle resterende plaatsen opengezet. Je kan vooraf steeds
telefonisch contact opnemen voor meer info over de school
(09/362.49.63).
Martine
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31/01: oudervereniging
03/02: forum
11/02: kinderactiviteit
17/02: forum
07/03: probeerdag KAZ N6
09/03: oudervereniging
14/03: leefgroepvergadering
16/03: leefgroepvergadering
17/03: forum
25/03: etentje
28/04: forum
02/05: facultatieve dag
03/05 t.e.m. 05/05: lg 4 GWP
12/05: forum
13/05: eerste Communie
15/05: oudervereniging
20/05: lentefeest
24/05: pedagogische studiedag
31/05 t.e.m. 02/06: N2 GWP
06/06: facultatieve dag
07/06: pedagogische studiedag
10/06: leefschoolfeest

praatcafés:
 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 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
We vlogen er deze week echt in en dat met een bezoekje aan het vogelopvangcentrum in Merelbeke. Het
was echt een boeiende uitstap en we konden er helpen bij het verzorgen van de verschillende
opvangdieren. We zagen er natuurlijk veel vogels: van kleine mussen tot grote uilen,valken, een buizerd en
enkele reigers tot een vos, eekhoorns, schildpadden en wel 40 egels. Echt een bezoekje waard en nu weten
we exact waar we onze gevonden, zieke/gewonde of verzwakte diertjes naartoe moeten brengen en wat
wij kunnen doen om al deze dieren te helpen. In de klas gingen we ook verder aan de slag met het maken
van lekkernijen voor de vogeltjes tijdens deze koude winterdagen. We maakten kettingen met lekkers.
Benieuwd of we volgende week tijdens de vogeltelweek voor de scholen veel vogeltjes op bezoek krijgen.
Aan onze kabouterspeeltafel spelen de kleuters verhaaltjes na waar ze de diertjes helpen en we knutselden
ook zelf enkele diertjes en kabouters. Kortom veel bedrijvigheid in de beide klasjes.
Oe- hoe,oe- hoe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Deze week was een ‘van alles wat’ weekje. Maandag gingen we naar een toneel “bij ons”. Over twee
daklozen die vrienden werden en moeilijke tijden kenden. Ze bundelden hun krachten om alles tot een
goed einde te brengen. Zo doen wij dat ook in onze klas! Dinsdag muziek maken met de boomwhackers. Je
kan er zoveel mee doen! Door kijken, mee rollen, in elkaars oor mee fluisteren, laten vallen, in roepen,
zwaardvechten… maar vooral… kloppen om muziek mee te maken! En dat deden we!
Donderdag geen Zedenleer door de afwezigheid van juf Ellen (veel beterschap!). Dus extra hoekenwerk en
taal en rekenen.
Vrijdag nog een dagje project over ons thema ‘de tijd’. We werken rond de dagindeling en de levenslijn.
En de Zeepaardjes doen het forum!!
Groetjes van ons

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag hebben de stokstaartjes in hoeken gewerkt aan het nieuw project 'Hoe ziet ons zonnestelsel eruit
?'. We hebben toen dus ook een voorblad gemaakt voor het project. En nog vanalles : Kijken naar filmpjes,
de route uitgestippeld, spreekwoorden-spel gedaan, een alien getekend en de rest weet ik niet meer....
En dinsdag hebben we verder gewerkt. En vandaag, donderdag hebben we een piano workshop gekregen
en dat was heel erg leuk.
veel groeten,
Ilia (en Robbe niet want die is al stiekem naar buiten gelopen)

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo beste ouders,
Maandag hebben we de verjaardag van Hasse gevierd. Ze trakteerde met cupcakes.
Dinsdag hebben we de mijl gelopen = 7 rondjes rond de speelplaats lopen. We hebben ook een mail
opgesteld en kregen ook een bundel waar we allemaal dingen over de ruimte moesten doen.
Woensdag zijn we gaan zwemmen.
Donderdag hebben we in een boek gelezen over een muis die naar de maan wil gaan.
1 mini-groetje van alle gekko's behalve Siel

Leefgroep 5 | Feniksen
Welkom bij het nieuws van de Feniksen!!!!!!!!!!!
We beginnen bij maandag. Het was maandag weer een stralende dag( zoals altijd bij de Feniksen)
eerst niveau en daarna in de groepjes werken voor de tentoonstelling.( super! )
Dan een nacht slapen en voilà, daar was dinsdag!
Dinsdag was het voor de 5des de hele dag clb en voor de 6des eerst niveau en daarna in project in de
bundel over de tijd leren leren.
Dan een nacht slapen en voilà, woensdag.
Voor de Feniksen geen zwemmen (jammer genoeg ), wel niveau!
Dan een nacht slapen en voilà, donderdag.
Gelukkig geen donder vandaag maar ook geen sneeuw.
Het was wel weer een gewone dag 7 toeren lopen,niveau en in de namiddag bundel!!!!!!!!
Dan een nacht slapen en voilà, het is al vrijdag.
0p het forum hebben de Feniksen en Wolkenvangers een dansje gedaan.
Ziezo, dit was het einde van het Feniksennieuws!
groetjes
De Feniksen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Deze week hebben we vooral gewerkt aan onze toneeltjes en voorstellingen voor ons project.
Alle ouders van de Wolkenvangers en Feniksen zijn welkom op onze tentoonstelling op dinsdag 31 januari.
De vijfdes zijn dinsdag een hele dag op medisch onderzoek gegaan. De zesdes overliepen de bundel voor
project. We leerden werken met titels en tussentitels. We leerden dat deze onze tekst structuur bieden.
Op donderdag kregen we meer uitleg over de vogeltelweek van een echte professional. Volgende week
dinsdag gaan we vogels tellen en het resultaat doorsturen naar natuurpunt. Jullie kunnen dit ook doen in
jullie eigen tuin want volgend weekend is het vogeltelweekend.
Veel succes met tellen!
Groetjes van de wolkenvangers en Jorun

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

