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EDITORIAAL
Alvorens we de vakantie induiken kan je nog even gezellig bijpraten in
het praatcafé. Je kan er genieten van een drankje en allerlei lekkere
proevertjes die je daarna kan bestellen bij het gezond voedselteam.

AGENDA





















Vaccinatie N5:
Dit gaat door op woensdag 15 maart op school.

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

Opbrengst kinderactiviteit:
Opbrengst was € 650. Dit was een groot succes. Dit geld zal gebruikt
worden om de klaswerking verder uit te bouwen. Ik hou jullie op de
hoogte.

praatcafés:
 24/02
 31/03
 27/06

Martine

MENU

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes

 Zie website

Hey allemaal,
't Was een superleuke en vooral lekkere week. Onze buikjes zitten vol
met koekjes, limonade, ijs, pannenkoekjes /wafels. Wat wil een
kindermond nog meer. Op woensdag kregen we van Louise hartenwafeltjes en versgeperst appelsiensap voor haar 5de verjaardag. Een
dikke proficiat en bedankt voor het mooie cadeautje. Ook onze
spelletjesnamiddag was weer gezellig en verliep vlot , bedankt aan alle
ouders die voor of achter de schermen hun steentje bijdragen. Voor
Aaron, Ilja, Stijn en Kelly felicitaties met de geboorte van OTTO-JAN!
We wensen iedereen een fijne vakantie toe, Valentine en Sofie.

DEADLINES

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).
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.

 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 4 | Gekko’s

Het nieuws(te) liedje van de week
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Maandag zijn we begonnen met onze maskers voor carnaval.
Dinsdag hebben we verder gewerkt aan onze maskers voor carnaval.
Woensdag hadden we veel niveau dat was heel heel heel erg leuk.
Donderdag maakten we onze maskers helemaal af voor carnaval.
Vrijdag was het carnaval en maakte wij heel erg veel pret.
Zaterdag en zondag waren het de eerste dagen van de vakantie.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi, samedi en dimanche

Leefgroep 5 | Feniksen
Hallo beste flashboemlezers,
Wij zijn nieuwslezers Myrthe en Noor en wij gaan het nieuws van Feniksland voorlezen!!!!!
Maandag was het weer een drukke maar mooie dag in Feniksland: in de voormiddag deden we taal,
wiskunde en Frans en na de middag bereidden we ons voor op de grote geldquiz.
Dinsdag kregen we tijdens de muziekles les over klassieke muziek. Het ging over carnaval des animaux. En
daarna kwam er iemand die relaxatie gaf.
Vrijdag............. CARNAVAL! Jammer genoeg ook het afscheid van juf Shari. Er was ook quiz voor de
wolkenvangers en de feniksen.
Dan was dit het nieuws. Daaaaaaaag!!!!!!
Myrthe en Noor

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo beste ouders,
Dinsdag zijn we op uitstap geweest naar de ING-bank in Oosterzele.
We hebben daar de kluisjes gezien en de bankdame heeft ons heel veel uitleg gegeven over sparen, krediet,
lenen, obligaties,... Het was een leerrijke ervaring!
Donderdag zijn we gaan turnen en hebben we tijdens de muzo-les een lied gemaakt.
Vrijdag nemen we afscheid van juf Shari en na de vakantie komt Juf Sofie terug.
Juf Shari, we gaan je missen en we wensen je het beste. Hopelijk kom je nog veel langs in onze klas.
Juf Sofie welkom terug!
Groetjes van de wolkenvangers en Maarten

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'

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

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.

Schrijfkriebels?

Help! Ik ben een tiener met een schrijfkriebel!

Je bent een echte boekenwurm, een letterfretter en niet vies van een verhaal? Je
wil graag experimenteren, tips opslorpen en je pen nog pittiger maken?
Dompel je dan drie heerlijke voormiddagen onder in de wondere wereld van
“Het Schrijven”.
Met concrete, praktische en frisse opdrachten prikkelen we drie heerlijke
voormiddagen jouw tienerschrijfbrein.
Opgelet: deze intensieve cursus is niet zonder gevaar. We halen alle inkt uit je
pen en/of laten je als een gek tekeer gaan op je toetsenbord. Be prepared!
Praktisch:







Max. 12 tieners tussen 11 en 16 jaar (vanaf 5de leerjaar)
28-29-30 augustus 2017, van 9.30 tot 12.30u
Bibliotheek Scheldewindeke, vlakbij het station
Prijs: 75 euro (lesmateriaal, muzedrankje en -tussendoortje inbegrepen)
Alle info via Nathalie.stroobant@hotmail.com of www.boekgoesting.com of
0486/034399

P.S. Benieuwd wat Janne ervan vond? Ga naar http://www.nathaliestroobant.be/nieuws/help-ik-ben-eentiener-met-een-schrijfkriebel/

