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EDITORIAAL

Fijn lentefeest voor alle
feestelingen en hun ouders!

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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
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 en een extra
kwartiertje pauze verdiend. Goed hé.
Stagiaires:
Vanaf dinsdag 16/05 start Kaylee haar stage bij de jongste kleuters.
Met vriendelijke groeten
Martine

▪ 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
Beste,
Deze week zijn we bij de schildpadjes gestart met een feestelijke "Elza"taart voor de 5de
verjaardag van Alicia. Dikke proficiat meid en bedankt voor de lekkere taart. Voor de rest gingen
de K2tjes op medisch onderzoek en werden er nog heel veel vissen, haaien, kwallen, octopussen
en zeepaardjes geknutseld. We ronden ons project af om daarna te beginnen brainstormen voor
Vaderdag en ons schoolfeest.
Zonnige groetjes, Valentine en Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag hebben we een bundel over kaarten gemaakt.
Dinsdag hebben we van alles van wat we geleerd hebben in De Lork getekend.
Donderdag zijn we naar aster geweest voor ons vaderdag cadeau.
Vrijdag gaan we de bomen tekenen vanop de GWP
Veel groeten van Rune T

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag iedereen,
Het is alweer een tijdje geleden dat
jullie nog iets van ons gehoord
hebben. We leven nog :-)
Twee weken geleden gingen we op
GWP. Daar hebben we veel
gewandeld en gespeeld. Het eten was
lekker. We gingen ook op bezoek in
de loopgraven. Dat was leuk. Lola
maakte ook een tekening van de
Venus die op de Kemmelberg staat
Vorige week maakten we ons
moederdagcadeau.
Deze week gingen we naar Aster om
in haar tuin te spelen. Verder hebben
we daar eigenlijk niks gedaan.
We hadden vandaag ook een actua van Siel en Jolan. Wist je dat er mensen zijn die leeuwen in
hun tuin houden? Als de politie dit te horen krijgt, dan nemen ze die leeuwen mee en gaan ze
naar het dierencentrum in Opglabeek.
We leren ook over de delen van het bos. En bomen. En planten.
Vele groeten,
Lola.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers en feniksen
Jihaaaaaaa! Joeiejeeeeeeej!
Wat een leuke week hebben wij achter de rug. Maandag bestudeerden we in groepjes twee
mindmaps (eentje rond afval en eentje rond milieu). Dit omdat we in de namiddag een quiz
deden hieromtrent. Wat leerrijk.
Onze fietsskills werden op dinsdag op de proef gesteld met de Scholengordel. Zalig weer en een
rachtige sfeer. Bedankt aan de papa’s die meefietsten!
Op donderdag werkte niveau 5 hun muzische opdracht rond gezichtsbedrog af.
Ons menselijk lichaam kwam vrijdag uitvoerig aan bod! Kernwoorden zoeken is nu onze
specialiteit.
Lieve groetjes,
Sofie

Pimp je speelplaats: groot nieuws!

Zomer theater atelier

