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EDITORIAAL
Wat een prachtige nazomer! De kinderen eten, spelen en lopen
zwierig en welgezind op ons mooie leefschooldomein. En toch is
de herfst officieel in gang geschoten. Heerlijke geuren en kleuren,
spinnewebben in alle formaten en een mooie oogst aan fruit. Wat
valt er toch veel te ontdekken.
In deze krant extra data om te noteren. Voor onze sportieve
lopertjes: zet jullie beste beentje voor woensdag op de veldloop.
Supporters gewenst!

Leefschoolnieuws van Martine
Tijdens de vergadering van de oudervereniging werden tal van
data en activiteiten opgemaakt. Noteer ze nu alvast in je agenda
zodat je erbij kan zijn.

AGENDA
 27/09: schoolraad 20u15
 28/09: veldloop
 04/10: 19-20u: Infoavond voor alle












ouders met een feesteling
lentefeest.
12/10: pedagogische studiedag
(geen school)
22/10: ouderactiviteit + fuif
26/11: herfstwerkdag
01/12: infoavond rond ‘suiker’
13/01: nieuwjaarsreceptie 17u30
11/02: kinderactiviteit
25/03: etentje
13/05: eerste Communie
20/05: lentefeest
10/06: leefschoolfeest

praatcafés:
 28/10
 22/12
 24/02
 31/03
 27/06

Ouderactiviteit met fuif op zaterdag 22/10 om 19.30u.
Herfstwerkdag op zaterdag 26/11
Infoavond met film rond het item “suiker” op donderdag 01/12
om 20.00u
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 13/01 vanaf 17.30u
Kinderactiviteit met fuif op zaterdag 11/02
Etentje op zaterdag 25/03
Eerste communie op zaterdag 13/05
Lentefeest zaterdag 20/05
Leefschoolfeest op zaterdag 10/06 van 11.00u tot 18.00u
Ouderverenigingbijeenkomsten: 17/11, 12/12, 31/01, 09/03, 15/05
en 20/06.
Binnenkort start de bloembollenverkoop. Hou nog een plaatsje
vrij in je tuin…
groetjes,
Martine

leefgroepvergadering:
 18/10 en 20/10

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
Hallo,
Hier wat nieuws van de heksenklassen. We hebben reeds opzoekwerk gedaan in de boekjes,
verhaaltjes voorgelezen en nu zijn we bezig met de planning: het opstellen van ons
projectboekje met contract. Voor je het weet zijn we een echte 'wicca'. Je mag gerust nog
materiaal verzamelen: grote ketel, houten lepel, plastieken spinnen,... Deze week zijn Maxent
(5) en juf(?) ook jarig geweest, dit werd natuurlijk feestelijk en met lekkers gevierd in de klas.
Tot volgende week, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en zeepaardjes
Hallo iedereen,
Wij hebben maandag ons eerste opzoekwerk gedaan in groepjes en dit ging al heel goed.
Kinderen zochten actief de antwoorden op onze vragen in kleine groepjes. Volgende week mag
elk groepje zijn vraag en antwoorden komen voorstellen aan de rest van de groep.
Donderdag zijn we dan gaan ponyrijden, en wat was dit nu eens heel leuk. Heel erg bedankt aan
alle mama's en papa om dit met ons samen te gaan doen. Op vrijdag zijn we naar de
paardenmelkerij geweest en in de namiddag naar het centrum voor verwaarloosde paarden,
meer info hierover volgende week. Ook hier aan alle ouders een grote dank!!!!
Ook hebben de kinderen tijdens muzische vorming bij juf Shirley een paard gemaakt in het gips.
VOLGENDE WEEK VRIJDAG DOEN ONZE KINDEREN HET FORUM!!!!!!
Lieve groeten,
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
beste lezers,
maandag : verjaardag gevierd en gewoon niveau
dinsdag: we hebben niveau gedaan en turnen gedaan
woensdag: alleen niveau en leesclub
donderdag: over ons nieuw project het leven 's nachts geleerd en turnen
vrijdag: klassenraad en verder niets speciaals.
De stokstaartjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dinsdag hebben wij pianoworkshop gekregen en dat was super leuk. We hebben een stukje van
een liedje gespeeld: 7 years van Blake.
Woensdag was er leesclub. We zoeken ouders om te komen lezen.
Donderdagochtend heeft de meester ons Alouette leren zingen en dat was leuk.
We hebben aan ons nieuw project gewerkt, de wereld 's nachts.
Morgen gaan we bloemen drogen.
Nu gaan we turnen en zweten.
Vele groetjes van Bas en ook een echt heel erg mini klein beetje Kobe

Leefgroep 5 | Feniksen
Dag lezertjes van de flashboem,
Maandag deden we eerst niveau en frans. In de namiddag gingen we naar Scheldewindeke om
te leren over de dode hoek (in theorie en in de praktijk). Ook deden we een workshop met de
brandweer... Foto's zijn te vinden op de website!
Dinsdag eerst rekenen en taal, maar na de stille werktijd was er weer veel kabaal. Bij turnen
bereidden we ons voor op de veldloop... 14 minuutjes lopen! RESPECT!
Daarna werkten we nog wat aan ons project!
Woensdag was het zwemmen en Djuro kon ons daar naartoe brengen.
Donderdag is het vandaag, een dag vol niveau, Frans, zedenleer, godsdienst en project en dat
met een lach!
En we deden springtouwen bij sport :-)
Op vrijdag gaan we ons nog eens een hele namiddag verdiepen in ons projectwerk.
Lena

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo,
maandag zijn we naar het VBS Scheldewindeke geweest om over de dode hoek te leren. Er
stond een vrachtwagen en we mochten ondervinden wat de gevaren zijn wanneer de chauffeur
je niet ziet. Verder stond er ook een rookmobiel: we hebben ook van alles geleerd over de
gevaren van brand. Per 2 mochten we een baby (pop) proberen redden in een huis vol rook.
Dinsdag deden we onze normale gang dus dat betekent contractwerk. Donderdag hebben we
geen contractwerk gedaan, maar wel 2u zedenleer en een leuke turnles (springtouwles). Ook
nog een interessante actua van Mila en Niels.
Groetjes Iluna en de wolkenvangers.

Leefgroep 5 | Wereldrestaurant
LIEVE OUDERS!
OP vrijdag 7 OKTOBER GAAT ONS EINDPRODUCT DOOR: WE OPENEN
EEN WERELDRESTAURANT!
Gelieve het invulstrookje dat jullie kids op vrijdag meekrijgen zo snel mogelijk terug mee te
geven met de nodige centjes :-)
Groetjes,
Wolkenvangers, feniksen en de juffen

SVS activiteiten
Hallo sportievelingen,
Hieronder vinden jullie de woensdagnamiddag activiteiten voor dit schooljaar!!!!
Onze eerste activiteit is onze reuze leuke veldloop. Met z’n allen inschrijven is de boodschap!
28/09:
19/10:
23/11:
1/2:
1/2:
8/3:
15/3:
22/3:
26/4:

Scholenveldloop te Scheldewindeke
Badmintoninitiatie te Scheldewindeke
Swimmathon te Geraardsbergen
Badminton dubbel te Scheldewindeke
Tussen 4 vuren te Zottegem
Netbal te Scheldewindeke
Ijsschaatsen te Liedekerke
Dans te Zottegem
Kidstennis te Brakel

van niveau 1 tot niveau 6
voor niveau 3 en 4
van niveau 3 tot niveau 6
voor niveau 5 en 6
voor niveau 3 en 4
voor niveau 3 en 4
van niveau 3 tot niveau 6
voor niveau 1 en 2
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

Vergadering lentefeest
Beste ouders,
Het lentefeest gaat dit schooljaar door op zaterdag 20 mei 2017.
Graag nodig ik alle ouders uit op de infoavond van dinsdag 4 oktober 2016 om 19u in de
zedenleerklas. Er wordt een duidelijk overzicht gegeven over het verloop van het lentefeest. De
infoavond zal afgerond worden rond 20u.
Gelieve aanwezig te zijn! Indien dit niet lukt, graag een seintje.
Als je het reilen en zeilen van het lentefeest voldoende kent (want het is gebaseerd op de
lentefeesten van de voorbije jaren) dan hoef je je niet verplicht te voelen hierop aanwezig te
zijn.
Groetjes, juf Ellen

Verslag oudercomité
Vergadering leefschool 20/9/16
Aanwezig:
-

Martine, Arne en Sofie
Guy, Annelies, Tom, Stijn, Ann-Marie, Peter, Danny

1.

Pimp je aperitief
o Positieve reacties. Heel gezellig, voldoende en lekker eten. Tevredenheid over
opkomst.
o Ideale activiteit om het schooljaar te openen.
o Voorstel om eventueel te combineren met ijsbrekersmoment (maar zou dan al
eind augustus moeten zijn). Moeilijke combinatie echter. De éne activiteit is
echt op de klas gericht, de andere op ontspanning.
o Dikke pluim voor de organisatoren alvast!
Kalender schooljaar 2016-17
o Zaterdag 22 oktober: Ouderactiviteit -> stijn
 Wordt naar voor geschoven. Omdraaien met eetfestijn.
Ouderactiviteit heeft als doel dat de ouders mekaar leren kennen. Het
lijkt logischer dat we dit vroeger op het jaar doen, zodat ouders nog
het hele schooljaar vruchten kunnen plukken van de gelegde
contacten.
 Re-cycle quiz en party
o Vrijdag 28 oktober Praatcafe voor de herfstvakantie -> Evelyn en tom
o Zaterdag 26 november : Herfstwerkdag -> annelies en lore
o Donderdag 1 december: Filmavond rond minder suiker -> jeroenloggje

2.

o
o

o

o

o
o

o
o
o
o

 Niet uitsluitend leefschoolouders
 Reclame gemeentebladje, EVA Oosterzele,…
Donderdag 22 december: Oudercontact + Praatcafé -> evelyn en tom
Grootoudermiddag (datum nog te bepalen): Beetje slachtoffer van eigen
succes. Er komt te veel volk naar toe. Zal alternerend georganiseerd worden
voor kleuters – lager. Dit jaar niveau 1ste en 2de leerjaar. Volgend jaar dan
kleuters. (taartenbak -> algemene oproep naar alle ouders, hulp bij bediening > feestteam)
Vrijdag 13 januari Nieuwjaarsreceptie (iemand die dit wil trekken -> zoeken via
feestteam?)
 Nav een vaak gehoorde commentaar van vorig jaar, gaan we dit jaar
de activiteiten beperken qua locaties. Nadruk leggen op aperitieven.
Eén nevenactiviteitje voor kinderen.
Zaterdag 11 februari: kinderactiviteit
 dansworkshops of nieuw concept vb.
kookworkshops/bewegingsworkshops en dan fuif. Nog uit te werken.
Ook eens luisteren naar wat kinderen zelf willen.
Vrijdag 24 februari: praatcafé -> evelyn en tom
Zaterdag 25 maart: Leefschool Etentje (a volonté!) -> Guy
 Discussie uitsluitend vegetarisch/spaghetti – tajine
 Gegevens van vorig jaar opzoeken en doorsturen (stijn)
Vrijdag 31 maart: praatcafé -> evelyn en tom
Zaterdag 13 mei 1ste communie (receptie is week erna op 20 mei)
Zaterdag 20 mei lentefeest (zoektocht naar iemand die de receptie wil
organiseren. Naar traditie is dit een ouder met kindjes in het 2de of 5de leerjaar.)
Zaterdag 10 juni leefschoolfeest -> ?

3.

Lijsten met teams
o Nog eens een oproep doen via smartschool. (stijn!)
o Concreet uitleggen wat alle teams doen

4.

Pimp je speelplaats
o Grote brainstorm bezig rond waar we naar toe willen met de lagere
speelplaats
o Plannen worden getekend
o Vraag van de leerkrachten om een finse piste te maken in het kader van 1 mile
a day
o Binnenkort is er ook een eerste overleg met de coach
o Iedereen die zich op de lijst voor dit team gezet heeft, zal mail krijgen met
uitnodiging om binnenkort deel te nemen aan verdere uitwerking

o

Opbrengstactiviteit: bloembollen verkopen. Reeds aangegeven in flashboom.
Voorstel om dat met inschrijvingsformulier te doen. Eventueel twee vrijdagen
een kraam op het school. (stijn-> Anouck aanspreken)

5.

Herfstwerkdag
o Zal grotendeels in het teken staan van nieuwe plantjes aanplanten.

6.

Sportsnack
o Nog op zoek naar lesgevers die dit willen doen. ( ann-marie zal een oproep
doen binnen Artevelde leraarsopleiding)
o Iedereen lovend over dit initiatief

7.
-

Data overleg oudervereniging 2016-2017
17 november
12 december
31 januari
9 maart
15 mei
20 juni

ST 21/9/16

Fietselweek
Voor de tweede maal neemt Oosterzele deel aan de fietstelweek. Een week lang worden zo veel
mogelijk fietsgegevens verzameld binnen de gemeente. Door het registreren van
fietsbewegingen kan de Gemeente de aanwezige fietsinfrastructuur evalueren en lacunes en
opportuniteiten opsporen.
Oosterzele voorziet opnieuw een aantal manuele telpunten. Op deze telpunten worden een of
meerdere personen ingezet die het aantal fietsers en hun bewegingen registreert. Heb je
interesse om een handje te helpen? Je kan contact opnemen met het gemeentebestuur
via henky.martens@oosterzele.be.
Dit jaar wordt opnieuw de ‘FietsTelApp’ ingezet. Door deze gratis applicatie te downloaden,
worden al je fietsbewegingen geregistreerd; wat een schat aan informatie oplevert. Bovendien
maak je kans op prachtige prijzen! Meer info vind je op http://fietstelweek.be/.

Kokerellen met Kobe Keiberg
Recept rotsjes met honing
Ingrediënten
* 2 eiwitten
* 3à4 eetlepels honing
* 200 gram kokosrasp
Werkwijze
1. Verwarm de oven voor op 180°C.
2. Doe de eiwitten samen met de honing in een kom en klop los met een vork voor ongeveer 30
seconden tot de eiwitten lichtjes beginnen te schuimen.
3. Doe de kokosrasp erbij en meng alles goed door elkaar.
4. Gebruik twee lepels of een ijsschep om de rotsjes te vormen. Druk ze goed aan zodat ze hun
vorm niet verliezen.
5. Leg de rotsjes op een bakplaat bekleed met bakpapier.
6. Bak ze voor 10-15 minuten in de oven.

Waarom een Veggiedag op de Leefschool?
Eén dagje per week veggie eten is ook gezond voor de planeet. Veeteelt is één van de top drie
oorzaken van elk milieuprobleem (opwarming van de aarde, ontbossing, watervervuiling,
verzuring…). Zo is vleesproductie wereldwijd verantwoordelijk voor een vijfde van de uitstoot
van broeikasgassen. Als alle Oost-Vlamingen één dag per week geen vlees eten, heeft dat
hetzelfde CO2- resultaat als 151.873 auto’s een jaar lang van de weg halen. Met andere woorden,
door te kiezen voor een Veggiedag vermindert onze ecologische voetafdruk en bouwen we mee
aan een klimaatvriendelijke Leefschool.
De Leefschool koos ervoor om op donderdag een veggie warme maaltijd te laten serveren. Als
je kind niet warm eet op school kan je hem of haar uiteraard boterhammen met vegetarisch

beleg meegeven zoals kaas, groentesla, champignonsla, vegetarische worst of zelfs een keertje
confituur of notenpasta.
Wil je meer weten over het hoe en waarom van een Veggiedag of lekkere vleesloze recepten
vinden, dan kan je terecht op de website van EVA vzw, www.donderdagveggiedag.be.

OEF ! ‘t is
donderdag !

Coming soon… bloembollenverkoop

Binnenkort kan je mij en mijn
vriendjes massaal aankopen!
Waarom? Om centjes te
verzamelen voor de avontuurlijke
speelplaats waar de
leefschoolkinderen van dromen
(amfitheater, doolhof,…)
Heb je zelf geen tuin? Dan kan je
ons ook kopen om aan de school te
schenken. Zo maak je in het vroege
voorjaar de
leefschoolschoolkinderen én de
bijen blij!!
Binnenkort meer info…

Sportsnack na school

Beste Ouders
Sportsnack is een project van Sport Vlaanderen en SVS in het kader van Brede School met
Sportaanbod. Het doel is een sportieve invulling van de naschoolse opvang om op die manier de
kinderen te laten kennismaken met verschillende sporten.
Sportsnack gaat door van 15:45 tot 16:45 op school zelf. Het tarief is hetzelfde als dat van de
naschoolse opvang.
Om Sportsnack op regelmatige basis te kunnen laten doorgaan ben ik op zoek naar lesgevers.
Zie je het zitten om een lessenreeks te geven of ken je iemand die een aantal sportlessen wil
komen geven hoor ik het graag. De lesgever wordt vergoed met een vrijwilligers vergoeding.
Indien je nog vragen hebt kan je mij steeds contacteren.

Rieke Lenaert
0473 411 511
zuidoostvlaanderen@sportnaschool.be

