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EDITORIAAL

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

206/06: facultatieve dag
07/06: pedagogische studiedag
10/06: leefschoolfeest
20/06: oudercomité
23/06: forum – uitreiking
leesdiploma’s N1
26/06 t.e.m. 29/06: sportweek
voor N1, N2, N3 en N4
27/06: oudercontact
28/06: proclamatie N6
29/06: Pennenzakkenrock N5 en
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.

Leefschoolnieuws van Martine
Leefschoolfeest zaterdag 10 juni:
Jullie hebben deze week via je kind een invulformulier ontvangen voor de BBQ. Gelieve in te
schrijven tegen donderdag 8 juni zodat ik tijdig de bestellingen kan doorgeven aan de traiteur.
Dank voor jullie medewerking.

Keuze godsdienst/zedenleer 2017-2018:
Door de nieuwe regeling is iedereen verplicht om uiterlijk op 30 juni 2017 de wijziging
godsdienst/zedenleer voor het schooljaar 2017-2018 door te geven want daarna kan dit niet
meer. Wie een wijziging wenst door te geven kan best via het secretariaat de documenten
komen ophalen om in te vullen. Ook de ouders van de derde kleuterklas moeten voor 30 juni hun
keuze via het geijkte formulier (reeds meegegeven met je kind) bekendmaken. Dank voor jullie
medewerking.
Warme maaltijden:
Nog mogelijk tot en met dinsdag 20 juni. Gelieve daarna je kind een lunchpakket mee te geven.
Vrijdag 30 juni is het een halve dag school = woensdagregeling (opvang op school tot 12.30u).
Tevredenheidsonderzoek ouders:
Gelieve de bevraging uiterlijk tegen donderdag 15 juni in te dienen zodat we nog voor het einde
van het schooljaar de gegevens kunnen verwerken. Dank voor je medewerking.

Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Na een fantastisch verlengd weekend zijn we er deze week alweer ingevlogen. Druk, druk, druk
om ons voor te bereiden voor het leefschoolfeest en het maken van onze vaderdagcadeautjes.
In de kikkertjesklas was het ook feest want Adriaan is 6 jaar geworden. Proficiat grote jongen en
bedankt voor de lekkere traktatie. Vergeet niet dat we volgende week alweer een verleng
weekend hebben en dat we pas donderdag terug naar school moeten komen. Geniet ervan en
tot dan.
Groetjes,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Deze week werkten we verder rond de bloemen en de
planten. Het leukste deze week was wel het bezoek
aan de tuin van Kina. Kina is dus geen madam hé! Dat
is het NAtuurmuseum voor KInderen en jongeren.
We gingen naar 5 verschillende tuinen en elke tuin
prikkelde een ander zintuig. Vooral het proeven van
de plantjes viel in de smaak. Alleen jammer dat veel
vruchten nog niet rijp genoeg waren. We kregen ook
wat meer uitleg over de planten en bloemen van Dirk,
de opa van Nino. Hij weet superveel over de natuur!
Ook een dikke dankjewel aan alle chauffeurs van
dienst!

Ook Korneel, Jits, Lili, Dylan, Cas en Nina van het tweede leerjaar verdienen het om in de
flashboem te staan want zij maakten vorige week een poepsjiek slakkenhotel op onze
speelplaats. Wat worden de slakjes verwend zeg!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen,
Een kort overzichtje van onze week:
maandag : juf Leen was ziek en we kregen les van Juf Els.
We hebben iets nieuws geleerd van cijferen. Namelijk de staartdeling. Niet zooooooo
gemakkelijk!
dinsdag:We kregen les van twee juffen. Juf Els en juf Lieselot. We hebben geoefend op de
staartdeling.
We hebben ook leuke dingen voorbereid voor het schoolfeest.
Woensdag: We kregen les van juf Martine. We hebben taal en rekenen gedaan.
Donderdag: Vandaag kregen we les van juf Elise. We hebben gesport. Het was heeeeel warm
buiten maar wel super leuk.
We wensen jullie een prettig verlengd weekend!!!
Aan juf Leen: Veel beterschap en kom maar gauw terug!
Geschreven door Mayako en Aiko.

Leefgroep 5 | Feniksen
Beste lezers hier een gedicht.
Voorgedragen met veel plicht.
Maandag godsdienst zedenleer.
Met niveau veel geleerd.
En project maandag zonder zeer.
Dinsdag oefenen voor de expo.
Niveau en project en met wat turnen is de dinsdag compleet.
Woensdag expo Australië van Zara.
En rekenen en taal.
Donderdag actua.
Als turnen boksdansen.
Vaderdagcadeau.
Project + niveau.
Vrijdag
Vaderdag
is dan af
Dan vliegen we er de volgende week in met ons nieuw project:
seksualiteit.
Groetjes,
Linde en de feniksen

Inschrijfstrook BBQ Leefschoolfeest zaterdag 10 juni 2017
Inschrijfstrook BBQ:
Naam ……………………………………………………………………………… schrijft in voor:
….. aperitief + volwassene vlees
à € 14 = …….
….. aperitief + volwassene vis à € 15 = …….
….. aperitief + volwassene veggie à € 11 = …….
….. aperitief + kind vlees
à € 7 = …….
….. aperitief + kind vis
à € 8 = …….
….. aperitief + kind veggie
à € 6 = …….
Totaal te betalen:
€ ……………………..
Geld kan cash afgegeven worden aan de leerkracht/secretariaat/Martine of vooraf
overgeschreven worden op rekening van de oudervereniging BE 53 3631 2900 1653 met
vermelding naam en aantal. Bonnen worden afgehaald vanaf 11.30u aan de kassa.
Inschrijvingen voor de BBQ kunnen ook via mail doorgegeven worden aan Martine
(bs.oosterzele@g-o.be).
Met vriendelijke groeten,
Martine Vande Moortele

LEEFSCHOOLFEEST / 10 JUNI 2017/smaakbom
Zaterdag, 10 juni is het zover!
Programma: Thema: smaakbom
11.00u-13.00u: speelgoedmarkt
12.00u-14.00u: aperitief/BBQ (inschrijven mogelijk tot 9 juni via bs.oosterzele@go.be)/DJ Sugar
13.30u tot einde: kaboutercafé
13.30u-14.30u: tocht der smaken
14.30u: kleuteroptreden
15.00u: opening amfitheater met aansluitend life-act leefschoolteam
16.00u: infomoment kleuters
16.30u: infomoment lagere
18.00u: gezamenlijke opkuis

Werkrooster / LEEFSCHOOLFEEST
Helpers mogen mailen (evelyn.dewilde@telenet.be) of bellen 0498 31 38 66. Dit rooster
zal ook opgehangen worden aan het raam van de speelzaal bij kleuters en lager.
TO DO
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oudervereniging

Oudervereniging
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n
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Taarten / LEEFSCHOOLFEEST
Een Leefschoolfeest zonder taart is geen Leefschoolfeest ! Al wie zin heeft om een
taart, cakejes of een heerlijk suikervrij dessertje te maken kan zich inschrijven via
onderstaande strook of stuur een mailtje naar Martine (bs.oosterzele@g-o.be)

Ik ………………………………………………………….. ouder/grootouder/vriend(in)
van …………………………………………. zal …………………… taart(en) bakken.

Speelgoedbeurs / LEEFSCHOOLFEEST
Zaterdag 10 juni is het weer zo ver !!!!
De kinderen van de leefschool verkopen
speelgoed aan spotprijzen!
Kinderen die willen verkopen moeten zich
op voorhand (ten laatste vrijdag 9 juni)
inschrijven bij juf Els. Het inschrijvingsgeld
bedraagt 2 euro. De markt start om 11 uur
en eindigt om 13 uur. Klaarzetten kan vanaf
10.45 uur.
Be there !!

Verslag oudervereniging
Oudervereniging 15/05/17
Aanwezig: Lindsay Bultinck, Nele Vervenne, Tom Deboever, Stijn Tuypens, Thomas Van Theemsche,
Evelyn Dewilde, Annelies Sevenant, Peter Van der Meulen, Els De Lange

1.
Spaghettiavond (25/3)
Evaluatiepunten:
Voorbereiding verliep hectisch, avond zelf relatief rustig
Eerste shift langer gespreid: hierdoor rustiger + meer zitplaatsen
Zaal lagere school supergezellig ingericht
Saus: net voldoende qua hoeveelheid
Logistiek: zeer goed verlopen (koken spaghetti, opwarmen saus)
Dessertbuffet: goed georganiseerd en lekker, mooi
Financiën: nog niet rond

Voor volgend jaar:
Eens over een ander boeg gooien en verkoop van ontbijtpakketten? Eventueel te
combineren met mogelijkheid om op school te ontbijten/brunchen. Voordeel van
ontbijt/brunch is dat je veel van je ingrediënten kan laten sponsoren (Colruyt, Bioplanet, bakker, lokale handelaars...). Bovendien kan je door aan-huis levering ook een
ander publiek aanspreken (niet-Leefschool-ouders en -familie), waardoor je eens
sponsoring haalt uit ‘andere portefeuilles’
Timing OK? Of terug omdraaien met ouderactiviteit?
2.
Lentefeest 20/5
Receptie: komt in orde + vrijdag wordt zaal ingericht (daar nog twee helpende handen nodig)
Partytafels gehuurd van De kluize
3.
Leefschoolfeest 10/6
11 u Kindermarkt (klaarzetten vanaf 10.30u)
12 u aperitief met DJ Sugar  Nele doet oproep voor ‘Sugar’liedjes of Live met leefschoolband?
12u – 14 u BBQ
14 u: Smaakbom zoektocht
Kaboutercafé, ijsjes, dessertenbuffet  Zoveel mogelijk aanmoedigen om suikerloze of -arme
desserts te maken. Het gezond voedselteam voorziet speciale labeling van deze desserts.
15 u opening amfitheater (met korte act van het theaterteam?), speech Martine, optreden
kleuters en leerkrachten  beter eerst kleuters laten optreden bv. 14.15 u?
16 u rondleiding kleuters
16.30 u rondleiding lagere school
4.
Pimp je speelplaats (amfitheater, zandbak, pimpsubsidie)
We bekijken welke uitgavan we nog in de pimpsubsidie kunnen steken: Onderhoud/snoei van
bestaande bomen, graszoden, regenwaterbak, meerstammige bomen, (fruit)bomen in voortuin
Er wordt voorgesteld om de bovenrand van het amfitheater in te planten met traaggroeiende
bomen/struiken. Om het onderhoud te beperken.
Via Fonds voor Voeding en Welzijn (van de Koning Boudewijnstichting) hebben we een subsidie
van 5000 € gewonnen voor de aanleg van een Finse piste.
Er wordt voorgesteld om eens op te lijsten welke investeringen er best nog moeten gebeuren in
de toekomst. Bv. frigo, bosmaaier, ballen, poetskarretje
5.
Lezing Lut Celie ism Gezinsbond 26/9
Gezinsbond (Balegem, Scheldewindeke, Gijzenzele, Oosterzele) doet mee voor de helft van het
budget.
Bleekweide maakt geen deelfacturen. 500 € + verplaatsingskosten
Inschrijven: via speciaal aangemaakt mailadres + aan de kassa te betalen
Locatie: Bib is gratis te gebruiken + er wordt reclame gemaakt in het Infozine van de gemeente
(Bib-rubriek) en via Route 42

Flyers (kinderen, scholen, bib, dokters wachtzalen, scholengroep, verenigingen Oosterzele, Uit
in Vlaanderen…)  nu al scholen aanschrijven om te vragen of we mogen flyeren + datum
communiceren
6.
Varia (opvang)
Praatcafés ten koste van de kindjes die in de opvang zitten. Ouders zelf de opvang laten doen op
die momenten? Of gewoon allemaal samen, dus kinderen onder de hoede van opvangdame en
ouders?
Conclusie: De oudervereniging stelt voor om tijdens het praatcafé de kinderen niet uit te
schrijven. Dan is dat duidelijker dat alle kinderen die aanwezig zijn op school onder de
‘verantwoordelijkheid’ van de opvangdame vallen. Dit betekent dat ook tijdens het praatcafé
dezelfde regels blijven gelden voor alle kinderen (ouders aanwezig of niet)! Dit moet duidelijk
gecommuniceerd worden naar alle ouders en de opvangdame. Aan de opvangdame moet
meegegeven worden dat ze mag ingrijpen ook al zijn er ouders aanwezig.
We hopen vooral dat het praatcafé een gezellig moment kan blijven waar verbondenheid tussen
ouders-kinderen-leerkrachten-de school centraal staat. En dat we er samen aan werken om dit
moment voor iedereen een leuk moment te laten zijn. Kortom, we leggen een goede portie
pragmatisme aan de dag.
Dit voorstel werd besproken in de schoolraad op donderdag 1 juni en zal opnieuw op de agenda
staan van de volgende oudervereniging.

Familiefietstocht

Ochtendwandeling met ontbijt

