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EDITORIAAL
De jongste kleuters wisten het al lang: ze zijn niet klein meer maar al
groooot! De oudste kleuters genieten van een lekker project. En de
oudsten van de leefschool? Die trotseerden glansrijk de gevaren van het
internet en het chatten tijdens een spel in de bib.
Verder kijken we met z’n allen uit naar de spetterende kinderfuif dit
weekend!
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
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).
Samenstelling nieuwe schoolraad:
Vanaf 1 april 2017 zal de huidige schoolraad opgevolgd worden door de
nieuwe schoolraad. De nieuwe leden zijn Maaike Afschrift, Annelies
Sevenant, Thomas Van Theemsche, Els De Lange, Marjolein Nieuborg,
Nele Vervenne, Jonne De Koning en Sabrina De Vriendt.
Op woensdag 29 maart 2017 om 19.00u wordt een gezamenlijke
schoolraad gehouden om de overdracht te regelen en het huishoudelijk
reglement door te nemen. Langs deze weg wil ik alvast iedereen
bedanken om deze taak op te nemen en mee te bouwen aan onze
fantastische leefschool. Jullie inbreng is goud waard.
Leerlingenraad dinsdag 7 februari 2017.
We hebben een interessant gesprek gehad rond de kampen. We stellen
geen echte regels op omdat we erin geloven dat kinderen hierin hun
eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.
We houden wel rekening met de volgende zaken:
- Stokken mogen gebruikt worden om kampen te bouwen, niet om te
slaan of te gooien.
- Indien de bel gaat ga je naar binnen
- Laat kampenbouwers bouwen, daarna kan je in het kamp spelen
- De kampenbouwers moeten openstaan om anderen erbij te laten. Het
kamp is van iedereen.
- Verdeel het materiaal eerlijk onder alle kampen
- Wanneer kinderen kampen vernielen dan meld je dit aan de leerkracht
van toezicht
Martine
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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
20/06: oudercomité
23/06: forum – uitreiking
leesdiploma’s N1
 27/06: oudercontact
 29/06: proclamatie N6
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 1 | Pareltjes en Schelpjes
Baby, baby, ben je daar?
Heb je krullen in je haar?
Heb je handen, heb je tenen, heb je ook 2 voetbalbenen?
Baby, baby, kom eens gauw :
ik wacht al zolang op jou!
Misschien heb je je kindje dit al horen zingen of stukjes ervan? Ja hoor, ons nieuw project 'oei, ik groei' is al
helemaal aanwezig in ons klasje.
De eerste week richten we ons helemaal op de baby. We bekijken foto's van hoe we er als baby uitzagen en
nu, waar een baby'tje vandaan komt, we bekijken het verschil bij dieren en mensen, we knutselen een
reuzefopspeen, maken fruitpap en voeden elkaar, we hebben een grote babyhoek ingericht en alle popjes
mochten komen logeren, we maakten ontdekdozen... Het is en blijft een heel levendig en aanwezig thema
bij onze jongste leefscholertjes!
We hebben trouwens een nieuw peutertje bij, ze heet Nora en is het zusje van Jits en Flore. Welkom kleine
meid!
Artuur was jarig en werd 4, lang zal je leven en hiep-hiep-hoera!
Volgende week leggen we het accent meer op ons lichaam en hoe we eruit zien en hoe groot we zijn. En
wat we allemaal hebben en of iedereen dat heeft en wat we er allemaal kunnen meedoen? We hebben heel
wat leuke activiteiten gepland die al onze de zintuigen extra in de verf zetten.
Volgende keer meer nieuws, daag!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Beste ouders,
Ons project valt echt in de smaak! De fruitfrietjes, het eitje en de fruitshake voor Wolf C. zijn 6de verjaardag
waren een schot in de roos. Proficiat Wolf!
Volgende week meer lekker nieuws uit onze klasjes. Hou jullie smartschool in de gaten want daar laten we
weten wat je kind het beste meebrengt voor de volgende kookactiviteit.
Groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 5 | Feniksen
Beste flashboem,
Maandag voormiddag deden we niveau en in de namiddag maakten we versiering voor de kinderfuif! Dus
kom zeker met je mooiste kuif!
Dinsdag deden we weer niveau en tijdens project ging het 6de naar de bib voor een heel leuk spel op de
ipad over het internet. Gelukkig heeft het 5de het alleen gered.
Woensdag was het de laatste keer zwemmen. De juffen hebben ons eens goed laten verwennen!
Donderdag schreven we deze leuke flashboem en stiekem zijn we zot op kalkoen.
Daaag beste lezertjes!
grt. Noor,Alix en de Feniksen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag flashbloemlezers,
Vorige vrijdag werden we verrast door lekkere fruitsalade en chocomousse gemaakt door Janne en Jade.
Het was superlekker!
Het was ook die dag aan ons om het forum te leiden. Toffe ervaring!
Op maandag hebben we niveauwerk en opzoekwerk gedaan.
Op dinsdag zijn we naar de bib geweest. Daar speelden we op computers en ipads het computerspel
MasterFind. Het is een spel waarin je kennis maakt met de gevaren van het internet en chatten.
Jullie kunnen het ook steeds thuis spelen via deze link: http://www.childfocus.be/clicksafe/masterfind/
Woensdag zijn we gaan zwemmen en mochten we vrij spelen. Het was een tof uurtje vol plezier.
Donderdag zijn we gaan turnen en daarna hebben we versiering gemaakt voor de kinderfuif.
We zijn al super benieuwd naar die fuif!
Hopelijk allemaal tot dan?
Groetjes van de wolkenvangers!

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

Tweedehandsbeurs
'Op 12/03/'17 gaat er van 10 tot 13u een 2ehandsbeurs door in de leefschool.
Kinderkledij, speelgoed, baby uitzet (eetstoel/park/bedje/...) en kledij voor
volwassenen/zwangerschapskledij mogen aangeboden worden.
Tijdens en na de beurs is er ook een inzameling ten voordele van Babynest en Toontje vzw.
Wie meer info wil of zich wil inschrijven om deel te nemen kan een e-mail sturen
naar tweedehandsoosterzele@gmail.com'

Start to run

Marc VP
Hans
Jacky
Eric
Antoine
Marijke
Christine
Jan
André

09/362.33.64
0496/49.05.53
09/362.89.90
09/362.01.48
09/329.63.17
0472/47.51.93
09/362.91.61
09/360.82.79
0468/10.98.74

“Start-Running”
Samen met Joggingclub Oosterzele v.z.w.
Doelstelling: na 10 weken 5 km aan één stuk kunnen lopen.
Hoe: via wekelijkse begeleide groepssessies.

Inschrijven na 1° sessie

Wanneer: maandagavond om 19u; van 20 maart 2017 tot 05 juni
Waar: start en aankomst aan de gemeentelijke sporthal De Kluize.
Kostprijs: 10,00€ (verzekering); met de optie om nadien en mits opleg
van 5,00€ het jaar als volwaardig JCO-lid al joggend rond te maken.
WWW.JOGGINGCLUBOOSTERZELE.BLOGSPOT.BE
of contacteer één van onze bestuursleden.

Praktische info Eerste Communie Anth + invulstrookje
Beste ouders, collega's, kinderen uit godsdienst ...
Zoals reeds eerder aangekondigd vieren we de eerste communie van Anth, zaterdag 13 mei 2017.
De klasgennootjes van Anth, hun ouders, alsook de kinderen uit het 3de, 4de en 5de leerjaar (die
godsdienst volgen) en hun ouders, die Anth hierbij willen steunen en die mee willen vieren , verwachten we
op zaterdag 13 mei in de Ankerkerk te Oosterzele (Bavegemstraat).
Uiteraard is iedereen er vrij in om al dan niet mee te doen.
Van 16.15u- 16.45u zingen we in o.l.v. diaken Wies Merckx en bereiden we kort de viering voor.
Om 17u gaat dan de viering van start, deze zal rond 18u afgelopen zijn.
Om praktische redenen vragen we om onderstaand invulstrookje voor 23 februari af te geven aan mij (juf
Ann) of de juiste aankruismogelijkheid via smartschool naar mij door te mailen. alvast dank voor jullie
begrip.
Hopelijk mogen Anth en ik jullie verwelkomen op deze mooie dag.
Juf Ann

_______________________________________________________________________________________
Naam Leerling: __________________________________________________
0 Zal aanwezig zijn tijdens het voorbereidingsmoment van 16.15u-16.45u met _____ personen
0 Zal aanwezig zijn tijdens de viering met _____ personen
0 Zal aanwezig zijn tijdens voorbereidingsmoment en viering met ______ personen
PS: Mag ik vragen dat wie graag komt meedoen, mij via smartschool een seintje geeft voor 24 februari

