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EDITORIAAL
We kunnen terugblikken op een prachtig
schoolfeest.Ondertussen zetten halen onze kinderen nog
eventjes het onderste uit de kan voor de laatste toetsen dit
schooljaar. Nog even ... en we kunnen genieten van de
zomervakantie!
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Communie/lentefeest 2018
Viering communie en lentefeest zullen doorgaan op zondag 27
mei 2018.
Leefschoolfeest
Ons leefschoolfeest was terug de moeite. Veel volk, stralende
zon, voldoende en heerlijk drinken en eten, enthousiaste
vrijwilligers, gezellige speelgoedmarkt, charmant
kleuteroptreden, hippe Candy-song door personeel gebracht,
vlotte opstelling en opkuis, toffe zoektocht, knus kaboutercafé,
kleurrijke schminkfiguurtjes, interessante infomomenten,…
kortom alles was er om van een groot succes te spreken.
Hartelijk dank aan alle medewerkers en de vele vrijwillige inzet.

AGENDA
▪ 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.

Godsdienst/zedenleer
Betreft godsdienst/zedenleerkeuze 2017-2018: voor ieder kind
lagere en de huidige 3de kleuterklassers dient men voor 30 juni zijn
keuze bekend te maken. Blijft deze volgend schooljaar dezelfde
dan hoef je niets te doen. Wens je te wijzigen dan ben je vanaf
heden verplicht om dit nog voor het afsluiten van dit schooljaar
administratief in orde te brengen. Daarna is een wijziging niet
meer mogelijk. Wens je meer info dan kan je contact opnemen
met secretariaat/directie.
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).

Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Beste ouders,
Deze week weer veel gedaan: testjes afgenomen bij de derde kleuterklas. De jongste kleuters
kwamen eens spelen bij de tweede kleuterklas. De K3's konden dan weer lesjes bijwonen in het
eerste leerjaar. Alle kinderen hebben ook het laatste deel van hun rapport ingevuld. En bij de
schildpadjes waren drie jarigen die elk iets heel lekkers meebrachten naar de klas. BEDANKT!
Een hele dikke proficiat aan Anna, Rob en Sienna. Zij zijn nu ZES jaar!!!
Vele groetjes, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Foto’s van de boerderijklassen zijn te bewonderen op de website!

Leefgroep 5 | Feniksen
HET VURIGE SPEL DER FENIKSEN.
Er zijn 5 hoofdvakken, in elk hoofdvak staan er enkele andere vakjes.
De bedoeling van het spel is om ter snelst bij "weekend" te zijn.
Er zijn 19 vurige strijders die de strijd aangaan met als leidster de vurigste opperfeniks ooit.
Het eerste hoofdvak heeft als titel: Maandag.
Om het volgende hoofdvak te bereiken moet je de volgende vakjes passeren en uitvoeren.
De vakjes zijn als volgt: niveau, godsdienst/zedenleer, project, speeltijd, als je dat hebt gehaald
ga je naar het volgende hoofdvak genaamd: Dinsdag.
Deze vakjes zijn: expo, toets, niveau, project en turnen. Nu heb je het volgende hoofdvak
bereikt, deze heet: Woensdag. Dit is maar een half vak, wat je allemaal moet doen is:
themakring, toets, wat niveau, dan ga je naar: Donderdag.
Hier moeten de 19 vurige strijders eerst en vooral godsdienst zedenleer overleven, daarna
rekenen en taal maar vooral moeten ze de toets overleven, wat project en actua als ze dan nog
leven moeten ze naar hoofdvak: Vrijdag.
Op die dag gaan ze roller skaten, en natuurlijk ook weer niveau en project.
De overlevenden hebben nu het vak weekend bereikt, en zij hebben gewonnen, en mogen 2
dagen uitrusten.
Wie niet overleeft, herrijst zoals alle feniksen uit zijn eigen as.
Daarvoor heeft hij 2 dagen nodig, dan begint het spel opnieuw.
Geschreven door 2 overlevers van dit spel: Eden en Linde
Goed weekend

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
De wolkenvangers zijn druk in de weer!
N6:
Deze week hebben we nog even alles op alles gezet, om de laatste loodjes in ons rekenboek af te
maken. Ook hebben we uitleg gehad over onze OVSG-TOETSEN, die deze vrijdag beginnen. We
beginnen met Meetkunde, daarna Nederlands: taalbeschouwing, en eindigen met cijferen.
Maandag gaan we verder met Getallenkennis, Tijd, Frans (luisteren), en na de pauze Nederlands
(schrijven). Spijtig genoeg is het dan nog niet gedaan. De volgende dag hebben we Frans
(schrijven), Mens en Maatschappij, Meten, Ruimte en Frans (lezen). Woensdag, laatste dag
OVSG!!!! jeuj!!!! Techniek, daar beginnen we mee. Natuur volgt, Nederlands (lezen) en de
laatste toets: Hoofdrekenen!!!!!
N5
Deze week was het toetsenweek: maandag cijferen en schrijven, dinsdag getallenkennis en
begrijpend lezen, woensdag hoofdrekenen, donderdag meetkunde en vrijdag toets Frans en
werkwoorden. Maandag en dinsdag hebben we de laatste toetsen!!!!!!!
Groetjes van Ella en Annelies

Agenda oudervereniging 20 juni 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Terugblik op Lentefeest 20/5
Terugblik op Leefschoolfeest 10/6
Lezing Lut Celie 26/9
Pimp je speelplaats: verdere planning
Planning activiteiten (en ev. verantwoordelijken) + vergaderingen schooljaar 2017-2018
Overzicht financiën oudervereniging + nood aan investeringen?
Afspraken aanwezigheid ijsbrekersavond + systeem lijsten verschillende teams
oudervereniging
Regeling praatcafés-naschoolse opvang
Varia

Verloren? Gevonden!
Wie ons zoekt, kan ons vinden in de refter van de Leefschool!

Recepten alcoholvrije aperitief / LEEFSCHOOLFEEST

Tijdens het leefschoolfeest werden er door het Gezond
Voedselteam enkele verfrissende alcoholvrije
aperitiefjes/frisdranken geserveerd. Het was overduidelijk dat
die zeer gesmaakt werden.
Voor al wie naar de recepten vroeg..

Watermeloen-limonade
Ingrediënten
- 1 middelgrote watermeloen
- 500 ml water
- sap van 2 citroenen
- sap van 3 appelsienen
Werkwijze
Alles in blender/mixen en klaar

Appel-Gember punch
Ingrediënten voor 4 glazen
- 50 cl ongezoet appelsap
- 2 limoenen
- 1 afgestreken eetlepel verse tijm
- 1 stuk gember van ongeveer 2 cm
- 50 cl kokend water
- viooltjes
- crushed ice
- voor de variant: 100 g dadels
Aan de slag:
We starten met de verse siroop: doe de tijm en de geraspte gember samen in een weckpot, Als je geen
weckpot hebt, kan je ook een gewone confituurpot gebruiken. Afhankelijk van je smaak, kies je zelf
hoeveel gember je toevoegt. Ik verkies 1 eetlepel geraspte gember. Giet het kokend water in de
weckpot en laat 20 minuutjes afkoelen in de ijskast. Haal de gember na 20 minuten uit de siroop,
anders wordt het te sterk van smaak.
Variant: maak een afkooksel van dadels en voeg dit toe aan de siroop, zo wordt het een beetje zoeter
De mocktail serveren:
- Vul het glas voor 1/3 met crushed ice
- Vul het glas voor de helft met appelsap
- Voeg het sap van 1/2 limoen toe
- Vul aan met verse siroop: giet de siroop door een zeefje in het glas
- Om de mocktail helemaal af te maken garneer je hem met een viooltje.

Alcoholvrije mojito
Ingrediënten voor 1 liter
- 750 ml bruiswater
- 125 ml rietsuiker siroop
- 125 ml limoensap
- ijsblokjes of crushed ice
- pimpen met stukjes limoen en verse munt

Werkwijze
Alles bij elkaar en klaar

Gratis kittens!

Vegetarische kookworkshop: Into the wild
Judit, de mama van Gellert en Augustin, leidt de workshop!

Ochtendwandeling met ontbijt

Familiefietstocht

