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EDITORIAAL
Een flashboem boordevol projectnieuws en boeiende lokale initiatieven
... een bruisende school in een bruisende gemeente!
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).
Vaccinatie N5:
Dit gaat door op woensdag 15 maart op school.
Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer.
We zijn de eerste week na de krokusvakantie vreugdevol gestart.
Amelia en Milda (zusje Nora) hebben onze rangen vervoegd en hebben
een mooie start gemaakt.
Veel geluk op onze school meisjes!
Kenta, Anaïs, Tristan en Mon werden 3 jaar en dat vieren wij, lang zullen
jullie leven en HOERA!
Maandag starten we met een nieuw project en we zien het groots. We
willen heel graag tot de paasvakantie werken rond kunst.
We gaan elk 2 dagen het werk van een bepaalde kunstenaar bekijken en
ons laten inspireren door deze werken.
Kadinsky, Haring, Pollock, Mondriaan, Calder, Kelly en Nolde.
Weet u niet wie ze zijn? Ah, dan moeten jullie zeker eens komen kijken
naar ons eindwerk!
We gaan namelijk eindigen met een heuse tentoonstelling van onze
werken!
Dag allemaal, tot gauw!
p.s. Wie kunstboeken of andere boeken heeft ivm kunst heeft : ze zijn
zeer welkom in onze klas!

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
We zijn er opnieuw ingevlogen en hebben reeds een nieuw project gekozen om de komende 3 weken uit te
werken. We 'vliegen de ruimte' in, wie weet ook wel eens letterlijk... en dan zien we de sterretjes er vanzelf
erbij. Tegen maandag mag iedereen al zijn spulletjes meebrengen. Deze week hebben we gewerkt rond de
zintuigen: voelen, kijken, ruiken, proeven en horen. Onze zintuigen werden geprikkeld! In de vakantie
waren er ook 2 kikkertjes jarig,nl. Ida en Liv, ze werden 5 jaar en dat hebben we in de klas uitgebreid
gevierd, een dubbele verjaardag voor de tweeling, proficiat meisjes. Bedankt voor de traktatie en de mooie
klascadeautjes.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Afgelopen maandag kozen de Zeepaardjes en Maanvisjes een nieuw project: “hoe leven de mensen in
andere (verre) landen?”. Om hier goed voorbereid aan te beginnen namen we de wereldkaart er even bij.
De wereld is verdeeld in verschillende werelddelen en van daaruit vertrokken we om ons te verdiepen in de
cultuur van een land uit elk werelddeel: China, Australië, Italië, Ethiopië, Mexico en Peru.
We leerden ook muziek uit verschillende landen van de wereld te appreciëren. Sommige muziek bracht
zelfs de danskriebels in ons los.
Volgende week maken we ons eigen kussen met Afrikaanse patronen. Vergeet de effen stofjes niet mee te
brengen! (Zie meegekregen projectplanning).

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag zijn we naar de bib geweest om nieuwe leesboeken te kiezen.
Dinsdag was er expo van Rune T en Toon over games en hebben we een nieuw project gekozen
Woensdag hebben we niveau en leesclub gedaan.
Donderdag hebben we een liedje geleerd 'I like the flowers'. Dat was leuk maar moeilijk.
We hebben ook het verschil geleerd tussen een bol en een knol.
Vele groeten,
Aiko, Rune S. en Luca

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag iedereen,
Maandag gingen we naar de bib om een nieuw boek te kiezen. Daarna deden we leesclub.
In de namiddag deden we sprokkelronde om een nieuw project te kiezen.
Op dinsdag kozen we ons nieuw project: Hoe word je een goed acteur?
Op vrijdag gingen we met de klas nog eens naar de bib om naar de speelgoedtentoonstelling te gaan
kijken.
Deze week was er ook de eerste expo. Rune en Briek hadden het over de Komodovaraan. Wist je dat die
drie meter lang kan worden en 30 eieren kan leggen?
We hebben veel zin in ons nieuw project.
Doei.
Briek en Timpe

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezertjes,
We starten de week met een goed gevoel want !!!JUF SOFIE IS TERUG!!!
Maandag startten we met een project over ons lichaam, bij juf Elise werkten we voor de actuaquiz.
Soms zelfs in de speeltijd werkten we er aan (sommige aten ondertussen een banaan).
Dinsdag gingen de 6des een dag proeven van het middelbaar in het KAZ
en juf Sofie is van een goed ras.
Woensdag was het gewoon niveau maar geen LO.
Donderdag was een gewone dag maar toch kwam iedereen met een lach.
Dat was het dan al weer.
Tot volgende week met meer!
xxx Noa en Lena <3 (en de juf)

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Maandag zijn we gestart met ons nieuw project “ Het menselijk lichaam”. De zesdes hebben ook gewerkt
aan de actuaquiz. Die gaat door op 17 maart in Wetteren. Dinsdag is het zesde leerjaar naar het KAZ
geweest. We hebben daar proeflesjes gevolgd. Het was heel leerrijk. Er was een receptie en we kregen
lekkere spaghetti.
Woensdag hebben we in niveau gewerkt. En we hebben ook de kranten voor de actuaquiz uitgepluisd.
Donderdag was het opnieuw eerst niveauwerk. Hierna lazen we de kranten en bespraken we de actualiteit
van die dag.
In de namiddag hebben we verder gewerkt aan ons projectcontractwerk.
Dit was onze week en tot ziens.
Groetjes van de wolkenvangers en Iluna

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

Milieuweek van 9 maart tot en 17 maart 2017

Spaghettitime

Spaghettitime !
Op zaterdag 25 maart serveert de oudervereniging terug spaghetti op de
Leefschool ! Breng gerust familie en vrienden mee.
Er is keuze tussen spaghetti vegetariana of spaghetti bolognaise (beiden à
volonté). In het kader van het jaarthema ‘gezonde voeding’ kunnen we de
heerlijke vegetarische spaghetti warm aanbevelen (bereid door Vers en Veggie uit
Balegem). Aperitief en een dessertje zijn inbegrepen. Nagenieten kan in de
backstage bar met DJ Nicky.
We voorzien drie eetmomenten:
-

Eetmoment 1: 17u30 tot 18u30
Eetmoment 2: 18u30 tot 19u30
Eetmoment 3: 19u30 tot 21u00

Inschrijven kan tot en met dinsdag 21 maart via onderstaand invulstrookje (mee te
geven met je zoon of dochter) of door te mailen naar tomdeboever@yahoo.com.
Betaling vooraf via overschrijving op VZW Vereniging de Leefschool met
rekeningnummer BE53 3631 2900 1653 (vermeld zeker de naam van je kind en
zijn/haar klas).

Ik ……………………………………….. mama/papa van
……………………………
Uit klas ……………………………… schrijf in voor het spaghettifestijn op 25
maart.
0 Eetmoment 1

0 Eetmoment 2

0 Eetmoment 3

Broederlijk delen

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/

