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EDITORIAAL
Een goed gevulde flashboem met heerlijk veel
projectnieuws klaar om door jullie gelezen te worden.
Voor alle mama’s: geniet van jullie dag!

Leefschoolnieuws van Martine
Schooltoelage:
Je kan nog een schooltoelage aanvragen tot eind mei.
Godsdienst:
Juf Ann zal afwezig zijn tot en met 31 mei. Goed herstel
toegewenst Ann.
Sam de verkeersslang:
Jij komt toch ook met de fiets, de bus of via carpooling naar
school ? Zo hebben de kinderen reeds een sticker verdiend
en hopelijk krijgen ze binnenkort een extra kwartiertje
pauze voor hun inspanning. Goed hé.
Moederdag:
Er werd wat afgeknutseld de laatste week voor de mama’s.
Geniet alvast van jullie moederdag.
Medisch onderzoek:
Dinsdag 16/05 voor de kinderen van K2 in Dendermonde.
Stagiaires:
Deze week sluiten Robbe en Olaia hun stageperiode af.
Vanaf dinsdag 16/05 start Kaylee haar stage bij de jongste
kleuters.

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

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.

Peuterkijkdag:
Woensdag 17/05 van 8.45u tot 11.30u kunnen ouders met hun peutertje langskomen om
een kijkje te komen nemen in het klasje.
Met vriendelijke groeten
Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Wat hebben we een leuke week achter de rug. Het hoogtepunt was zeker onze geslaagde
uitstap naar Blankenberge met een bezoek aan het sealife centrum waar we vele nieuwe weetjes
hebben opgedaan van onze fantastische gidsen. Een bezoekje aan het strand en de duinen
mocht ook niet ontbreken. We hebben echte strandschatten gevonden: van gewone
schelpjes,mosseltjes,oesters,zeewier tot eikapsels van een rog en zeeslakjes. Echt fascinerend
en de moeite waard. Bij deze nogmaals een dikke merci aan alle ouders die zich hebben
vrijgemaakt om mee op uitstap te gaan, jullie begeleiding was goud waard!
In de kikkertjesklas ook een feestje voor de verjaardag van Pia die 5 jaar is geworden en daar
bijzonder fier op is, gelijk heb je lieve meid. Bedankt voor de traktatie, het heeft gesmaakt tot
achter onze oren (letterlijk). In de klas hebben we ons in het grootste geheim ook bezig
gehouden met het maken van ons moederdagcadeau, ssssshhhhhh nog even zwijgen want het is
nog geen zondag. Maar bij deze al een hele fijne moederdag gewenst en laat jullie maar eens
goed in de watten leggen- hum hum.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Joehoe! Hier zijn we weer!
De voorbije weken werkten we aan moederdag en dat was TOP SECRET! Vandaar dat het in de
flashboem even stil was bij ons.
Ondertussen zijn we ook begonnen aan een nieuw thema: “de lente”. We maakten al ons
voorblad: vloeiende bloemetjes (gemaakt met vloeipapier). We hebben ook zelf een zaadje
geplant, dat later een zonnebloem moet worden! Daarvoor heeft het natuurlijk veel licht, lucht
en water nodig. Check!
We gingen ook op ontdekking naar de bloemetjes in onze school.
Volgende week donderdag willen wij heel graag naar de tuin van Kina in Gent. Via smartschool
kwam er een oproep voor ouders die ons aldaar zouden kunnen brengen. Reacties zijn nog altijd
welkom!
Alvast dikke merci aan ouders die zich kunnen vrijmaken.
Groetjes,
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag,
Vorige week zijn we op GWP naar De Lork geweest.
Het was daar heel leuk. We zijn veel gaan wandelen. We zijn naar een speeltuin geweest.
We hebben ook een zoektocht naar een schat in de natuur gedaan.
We bezochten de Rodeberg, De Kemmelberg en het bezoekerscentrum met een tentoonstelling
en bunkers.

In Bayernwald zagen we de loopgraven, dat was echt leuk.Ook al weten we wel dat dat voor die
soldaten echt niet leuk was.
Deze week was dit onze planning : evaluatie van de gwp, knutselen voor moederdag en medisch
onderzoek.
groeten van de stokstaartjes Toon en Rune T

Leefgroep 5 | Feniksen
Hallo en Welkom bij het journaal van 17u 49 min 58 sec
We beginnen met Moondag: Moederdag is volop in de klas. Deze klas doet iets heeeel leuk voor
moederdag maar jullie mogen het natuurlijk nog niet weten want anders is het GEEN
VERRASSING. Als je het als moeder weet, komt de FBI je halen!
Nu stappen we in de tijdmachine en gaan we 23uur 13 min 43sec vooruit. Dinodag: Terug in de
school van daarnet. Eerst deden we taal, wiskunde en Frans. Dan waren er sportieve kindjes die
naar de sporthal zijn gelopen samen met de coole juf . Na het turnen was het muzische voor 6 en
zedenleer/godsdienst voor 5. Nu heb ik wel zin in een dutje.
Wow het is al Woefdag: De halve dag school.Eerst het mooie moederdagcadeau inpakken en
daarna taal, wiskunde en EXTRA Frans. Nu ga ik 16 uur gaan bowlen tegen mijn schaduw.
(Gelijkspel)
En het is Bliksemdag: We beginnen met een speciale dag!!!!!! We hebben taal, wiskunde en
Frans en Zedenleer en dan is het POEF turnen. We sluiten de dag af met een kring.
TUT-TUT-TUT (eindgeluidje) dat was ons Journaal…nog een fijne Dieg.
Journalisten Fil en Siebe

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Het was opnieuw een drukke maar leuke week.
Maandag hebben we het bundeltje van het planetarium verwerkt. Dinsdag hebben we geleerd
over alle soorten planten en over hun bestuiving. Heel leerrijk!
Nu we toch over planten en bloemen spreken. Dit weekend zetten we onze lieve mama's in de
bloemetjes.
Een week lang werkten we met veel plezier aan ons moederdagcadeau. Neen, mama's! We
verklappen het nog niet!!!
Donderdag mochten we creatieve foto's trekken. Wist je dat we konden zweven?
Volgende week zullen we er zeker enkele publiceren!
Vele groetjes van de wolkenvangers en Niels

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

Uitnodiging en agenda oudervereniging
Beste leefschoolouder,
Tijd om nog eens samen te komen met de oudervereniging, waarvan ook jij lid bent!
Nu maandag 15 mei om 20 u op de Leefschool.
Agenda:
1. Terugblik op Spaghettiavond 25/3
2. Lentefeest 20/5
3. Leefschoolfeest 10/6
4. Pimp je speelplaats (amfitheater, zandbak, svz Pimpsubsidie)
5. Lezing Lut Celie ism Gezinsbond 26/9
6. Varia

