22e jaargang | nummer 29/ 5 mei 2017 | redactie: Izabel, Janne en Uma

EDITORIAAL
Hebben jullie hem al gezien? Sam de verkeersslang is weer
op de leefschool. Kom de komende 2 weken zo veel
mogelijk te voet, per fiets, per bus of via carpoolen naar
school en Sam zal zo blij zijn. Beloningen volgen!
Verder weinig inzendingen deze week. Het was ook maar
een kortje!

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

12/05: forum
13/05: eerste Communie
15/05: oudervereniging
20/05: lentefeest
24/05: pedagogische studiedag
25/05: Hemelvaart
26/06: brugdag
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
▪ 28/06: proclamatie N6
praatcafés:
▪ 27/06

Leefschoolnieuws van Martine
ACTIE : Sam de verkeersslang:
Van maandag 8 mei t.e.m. vrijdag 19 mei is er onze
verkeersweek. Door deel te nemen aan deze campagne hopen we
dat een massa kinderen en personeelsleden op een veilige en
milieuvriendelijke wijze naar school komen. Kom jij ook te voet,
met de fiets, met het openbaar vervoer of via carpoolen naar
school ? Voor deze verplaatsing verdient elke kind een stip. Al die
stippen worden samengebracht op een groot spandoek. Wanneer
het streefdoel behaald is op het einde van de spelweek dan hangt
het spandoek vol stippen en betekent dat een leuke beloning
voor de kinderen.

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.

Vakantieblaadjes:
Nog tot maandag 22 mei kan je geld binnen brengen bij de leerkracht voor de vakantieblaadjes.
Kostprijs per stuk: € 7,50.
Met vriendelijke groeten
Martine

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
volgende week meer nieuws over onze GWP!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Volgende week meer nieuws over onze GWP!

Leefgroep 5 | Wolkenvangers en feniksen
Vorige week was het natuur week .
Over het algemeen vond iedereen het zeer leuk.
Het leukste was op school blijven slapen!!!!!
We hebben ook wat bijgeleerd: spinnen hebben een kopborststuk en een achterlijf.

Het eten was lekker. Bedankt aan alle ouders die voor ons eten hebben gezorgd. We zijn
verwend geweest: aperitief buiten in het zonnetje, een uitgebreid buffet én nog pannenkoeken
als dessert. Hmmmmmmm.....

SVS activiteiten
Hallo sportievelingen,
Hieronder vinden jullie de woensdagnamiddagactiviteiten voor dit schooljaar!!!!
Kidstennis: info volgt later

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

