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AGENDA

EDITORIAAL
Ook genoten van het zonnetje deze week? Buiten enkele graden meer,
binnen eentje minder. Juist ... dikke truiendag. Wij doen mee!
Veel leesplezier!

Dikketruiendag
Vrijdag 17/02

Doe alvast allemaal jullie warmste trui aan, want vrijdag doen we mee
aan Dikketruiendag!
Door alle thermostaten 1 graad lager te zetten stoten we minder
broeikassen uit. En dit zorgt er dan voor dat het klimaat minder opwarmt
waardoor het poolijs op de Noord-en Zuidpool minder snel smelt.
En natuurlijk willen wij dat ook, vergeet je dikke trui dus niet!

Gezocht!
Jas van Kobe is zoek geraakt na de kinderactiviteit.
Zwarte jas met fluo groene rits. Op de achterkant is onderaan een
reflecterend hoekje aangebracht. Binnenkant is in blauwe fleece.
Hopelijk wordt deze snel gevonden.

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).























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.


Opvang en praatcafé:
Op vrijdag 24/02 is er praatcafé en daarom gaat de opvang zowel voor de kleuters als de kinderen van de
lagere door in de nieuwe refter. Gelieve je kind daar op te halen. Omdat het niet fair is t.o.v. de kinderen in
de opvang vragen we jou om je kind bij je te houden en niet vrij rond te laten lopen op school. Dank voor je
begrip.
De kinderactiviteit:
Het was een heus succes zowel op vlak van organisatie als op vlak van invulling. Ook van het eten hebben
we de kinderen zien smullen. Volgend jaar zal de activiteit voor kleuters doorgaan van 16.00u tot 17.30u en
de activiteit voor de lagere van 16.00u tot 18.30u. We voorzien terug doe-workshops met aansluitend de
fuif. Hartelijk dank aan alle helpende handen. Jullie waren een grote steun.
Vragen vanuit het voedselteam:
We kregen enkele vragen vanuit het voedselteam in het kader van het leefschoolfeest. Deze hebben de
teamleden reeds doorgenomen en zullen verder besproken worden op de teamvergadering van 27 maart.
Daarna zullen de teamleden die medeverantwoordelijk zijn voor de organisatie van het schoolfeest dit
verder opnemen met het voedselteam. Nog even geduld maar we houden jullie zeker op de hoogte.
Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Wat een bedrijvige week hebben we achter de rug. We maakten spagetti en in de kikkertjesklas hebben we
ook zelf pasta leren maken o.l.v. Nele,de mama van Pia. Was dat leuk om deeg te kneden, aan een wieltje
te draaien en pasta tevoorschijn zien komen. Iedereen dolenthousiast en dikke buikjes van de
overheerlijke,maar vooral zelfgemaakte maaltijd. Ze mogen trots zijn op zichzelf. Bedankt aan al de ouders
die hierbij een handje hielpen want zonder hen was dit zeker niet mogelijk geweest! Verder leerden we ook
over kookkunsten buiten onze landgrenzen en leerden we sushi maken van Elke, de mama van Wolf. Wat
een lekkere rolletjes en bolletjes rijst waren dat. Mayako kwam een presentatie geven over Japan en wat
we ons daar mogen bij voorstellen. De kinderen waren onder de indruk van de verschillen met ons land. Op
woensdag hebben we in de kikkertjesklas ( schildpadjes doen dit volgende week) groentensnacks met
wereldse dipsausjes gemaakt. We maakten een Griekse tzatziki, een mexicaanse guacamole, een oosters
dipje en de oerbelgische coctailsaus. Van vergeten groentjes tot de meer gekende groenten tot Griekse en
Italiaanse kaasjes, voor elk wat wils en het viel in de smaak. Kortom we genieten met volle teugen van onze
eigen kwaliteiten als chefs.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Een zieke juf en veel zieke kindjes in leefgroep 3. Gelukkig leren we over het lichaam en ook hoe ons
lichaam werkt om het terug te genezen. De maanvisjes deden een leuk zintuigenparcours en bij de
Zeepaardjes werd er verder gewerkt aan het opzoekwerk en kregen ze ook een lesje over de tanden.
We begonnen ook aan ons levensgroot lichaam waarop we alle botten, organen en andere lichaamsdelen
op kunnen benoemen.
Hierna nog een weekje en dan is ons project alweer afgelopen…
Veel beterschap aan alle zieken en fijn weekend!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Beste stokstaartfans,
Dinsdag vierden we Luca’s verjaardag. Het was ook valentijn. Woensdag was het zwemmen. Donderdag
maakten we muziek met boomwheckers en vrijdag knutselden we maskers voor carnaval.

Leefgroep 4 | Gekko’s

Het Nieuwsblad
Beste lezers, hier is het nieuws van de week
Maandag was een leuke dag, want we hebben een kleimannetje gemaakt. Dan moesten we
twee kaartjes trekken: een groen en een geel.
Op het gele stond een onderwerp en op het groen stond een gebeurtenis. Dan moesten we het
decor van het verhaaltje uitwerken met enkel krantenpapier.
Ook dinsdag was het een leuke dag, want we hebben een muzikaal orkest gemaakt van
boomwhackers en kinderen uit de klas.
Woensdag was de laatste keer zwemmen. Oooohhhhhh.
Donderdag leefden we ons uit bij juf Katrien. We maakten kleiwerkjes, viltwerkjes plus macramé.
Vrijdag gaan we beginnen met ons masker voor carnaval.

Dat was het nieuws van de week.
Vele groeten van Mirre, Hasse en de gekko's

Leefgroep 5 | Feniksen
Welkom bij het nieuws.
Deze maandag hebben de feniksen kennis gemaakt met de nieuwe juf van zedenleer,
natuurlijk alleen de kinderen die zedenleer doen.
Voor de rest was het een gewone maandag.
Ook hebben de feniksen dinsdag vollybal gedaan in de turnles.
Ook de wolkenvangers deden dit.
Woensdag was het een gewone halve dag.
Donderdag is er turnles voor de feniksen in deze turnles deden zij voetbal. Ook leerden we de nieuwe
meester kennen die op donderdag zedenleer geeft.
Er was een expo omdat de persoon die dinsdag moest, het was vergeten en zoals gewoonlijk was het ook
een actua.
Tot zover het nieuws van deze week,
Hopelijk tot volgende week!
Eden (De Feniksen)

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
De kinderfuif zaterdag was heel erg leuk. We hebben zelfgemaakte pizza en wraps gegeten.
Er werden hele coole liedjes gespeeld.
Maandag hebben we onze bundel "Hoe ga je om met geld" gekregen. Ons opzoekwerk werd erin
gebundeld.
We krijgen onze bundel elke avond mee naar huis zodat we ons kunnen voorbereiden op de quiz van
volgende week vrijdag.
Het 6de heeft ook een grote herhalingstoets van Frans gemaakt.
Daarnaast kregen we ook uitleg van Griet van het CLB over het secundair onderwijs.
Tijdens de turnles van dinsdag hebben we veel spelletjes gespeeld.
Vandaag hebben we tijdens turnen heel leuk gevoetbald.
En daarna hebben we nog geluisterd naar de actua van Ella.
Tot volgende week!
Groetjes van de wolkenvangers en Annelies L.

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.

