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EDITORIAAL
Meester Waardeloos - Roald Dahl
Mijn leraar was niet half zo lief als die van jullie is.
Hij heette meneer Waardeloos en gaf geschiedenis.
Wist je een keer een jaartal niet, dan pakte hij je oor
en draaide en draaide en draaide maar door.
Jij zat verlamd van angst, hij draaide je oortje rond,
totdat het losliet van je hoofd, dan viel het op de grond.
Acht jongens had ik in mijn klas die een oortje misten.
En dat enkel en alleen omdat ze iets niet wisten.
Wees blij, de leraren van vandaag zijn allemaal piekfijn
en die van jullie moeten welhaast de allerfijnste zijn.

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

29/08: ijsbrekersavond om 17 u.
07/09: Leefgroepvergadering
17/09: Pimp je aperitief
19/09: oudervereniging
20/09: pedagogische studiedag
26/09: Lut Celie in de bib
29/09: schoolfotograaf
18/11: etentje Leefschool
12/01: Nieuwjaarsreceptie
24/02: kinderactiviteit
02/06: Leefschoolfeest
27/05: Lentefeest/Communie

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.

Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Communie/lentefeest 2018
Viering communie en lentefeest zullen doorgaan op zondag 27 mei 2018.
Dank je wel
Ik wil langs deze weg alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet het voorbije schooljaar. Dankzij
jullie werden een aantal mooie projecten gerealiseerd of in de steigers gezet. Fantastisch.
Aan iedereen dank voor het vertrouwen in onze school en een fijne, deugddoende vakantie
toegewenst !
PS. Wij zijn nog beschikbaar tot en met 5 juli en vanaf 16 augustus.
Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Beste, lieve ouders,
Dat was het dan, weer een schooljaar voorbij. Weer een jaartje ouder. De kinderen na de
vakantie naar de volgende groep.
Het was weer eens een geslaagd schooljaar met leuke en boeiende projecten.
Langs deze weg willen we elke ouder en elk kind bedanken voor zijn/haar betrokkenheid,
medewerking, leuke ideetjes, helpen begeleiden tijdens uitstappen, meespelen tijdens onze
spelletjesrondes, het helpen zwemmen, het in elkaar boksen van een fantastische sleep-over, de
vele lekkere traktaties tijdens verjaardagen,.......en nog zoveel meer.
Een dikke pluim voor iedereen en een prettige, zonnige zomervakantie toegewenst van
Valentine en Sofie. DIKKE ZOEN
Ook nog een hele dikke proficiat aan: Janneke, Lucca, Karst, Warre, Lize, Rien en Arne. Zij
werden de afgelopen week in de kijker gezet omdat ze jarig zijn in de zomer. Bedankt voor al het
lekkers.

Leefgroep 5 | Niveau 6
Lieve kinderen van niveau 6,
Weken geleden begonnen we af te tellen. Hoe dichter we het einde van het schooljaar naderden,
hoe minder zin we kregen in afscheid nemen. Nu is het zover.
Het was zalig om jullie in onze klas te hebben. Jullie waren een fantastische groep! We wensen
jullie oprecht van heel het team succes op jullie verdere weg. En weet .... altijd welkom!
Knuffel van alle juffen!
Xxx

Verslag leerlingenraad juni 2017
Ideeën rond opsmukken huisje zijn er niet. Wordt volgend schooljaar verder opgenomen.
Spelen in de kampen lukt beter.
Volgend schooljaar worden extra mousse ballen aangekocht om tijdens de pauzes mee te
spelen.
Wieltjes gebruiken zonder bescherming kan nog steeds niet omwille van veiligheid.
Afsluitmoment met drankje. Hartelijk dank leden van de leerlingenraad om jullie gans het
voorbije jaar in te zetten en mee te denken. Jullie waren een toffe groep.

Verslag oudervereniging juni 2017
Aanwezig:
Martine, Els (school)
Tom, Jeroen, Stijn, Jonne, Lindsay, Thomas, Evelyn, Koen
1.
-

2.
-

-

3.
-

4.
-

-

-

Lentefeest
Feest zelf allemaal heel positieve reacties. Activiteiten waren top, receptie ook dik in
orde.
Voorstel om naar volgend jaar subsidies aan te vragen. Vb. huis van de mens. Nakijken
of hiervoor een aparte VZW moet opgericht worden (nadeel kost verbonden aan het
oprichten ervan) of een feitelijke vereniging voldoende is, of dit eventueel via de school
gedaan kan worden.
Schoolfeest
Ook hier veel tevreden reacties
Zeer warm weer, bepaalde (fris)dranken waren op een bepaald moment op. Volgend
jaar eventueel bestelling enkele dagen voordien nog aanpassen, afhankelijk van
weerberichten.
Is niet altijd evident. Sommige dingen worden het éne jaar veel gedronken en het
andere jaar terug minder.
Geen evidentie om alle drank tijdig gekoeld te krijgen. Voorstel om eventueel eigen
frigo’s aan te schaffen.
o Opm: opletten met tweedehands frigo’s. Moeten ook gekeurd worden door
preventieadviseur.
Lezing Lut Celie (26/9)
Activiteit via verschillende kanalen gepromoot (UIT, mail naar andere scholen en
flyers,…)
Bekendmaking/reclame wachten tot september bij start school
Lezing gaat door in bibliotheek Oosterzele, inschrijvingen verlopen ook via daar
Ondersteuning achteraf (gevoelshoekjes,…) werd gedurende een jaar gesponsord door
Rode Neuzen, maar deze stoppen hiermee. Heel jammer, want hangt stevig prijskaartje
aan vast.
Stand rekening oudervergadering
Momenteel 8500 euro
Leefschoolfeest is nog niet volledig afgerekend
Subsidies Boudewijnfonds voor Finse piste (4000 euro) zitten hier niet in, staan op
aparte rekening
Overzicht van de resultaten per activiteit in 2016. Van dit schooljaar is er nog geen
overzicht per activiteit. Belangrijk om aan de hand van de resultaten bepaalde zaken bij
te sturen naar volgend schooljaar toe.
Akkoord vanuit oudervergadering om vervolgtraject lezing Lut Celie te sponsoren.
o Emotionele remediëring
o Gevoelshoekjes creëren -> hier zeker afstemmen met PIMPteam over de
inplanting ervan op de speelplaats!
Voorstellen om te investeren in bepaalde zaken naar volgend jaar toe?
o Speelgoed voor tijdens de opvang
o Frigo

o
o

Koffielepels
Poetskar (zowel voor bij activiteiten, als voor de poetsvrouwen zou dit zeer
handig zijn). Te delen met school.

5.

Pimp je speelplaats
o Vraag aan het pimpteam om de planning voor volgend jaar door te geven

6.

Kalender volgend jaar ( tot einde september)
o Ijsbrekersavond -> dinsdag 29 augustus
▪ Oudervereniging voorstellen (Stijn, Tom, Thomas)
o Leefgroepvergaderingen -> donderdag 7 september
o Pimp je aperitief -> zondag 17 september (Evelyn en Tom) van 10u30 tot 14u
▪ Affiche wordt getekend door Linde (Evelyn)
o Dinsdag 19 september -> oudervergadering
o Woensdag 20 september -> pedagogische studiedag
o Lezing Lut Celie -> dinsdag 26 september om 20u (bibliotheek Oosterzele)
Voorstellen activiteiten in de loop van het jaar:
o Eetfestijn en ouderactiviteit terug omdraaien. Eetfestijn in het najaar 2017,
ouderactiviteit in voorjaar 2018 (maart)
o Eetfestijn 18 november 2017
o Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2018
o Kinderactiviteit 24 februari 2018
o Ouderactiviteit 17 maart 2018
o Lentefeest zondag 27 mei 2018
o Leefschoolfeest 2 juni 2018
Voorstel om aparte Flashboem rond te sturen in het begin van het jaar met een
toelichting van alle activiteiten. Jaarkalender.

7.

Probleem opvang bij praatcafés
o Voorstel uit vorige vergadering van kindjes verplicht in opvang te houden tot
vertrek ouders, wordt niet weerhouden
o Eventueel afwisselen van locaties
o Probleem is ook anders bij goed/slecht weer
o Keer per keer bekijken volgend jaar

8.

Varia
o
o

Werkgroepen (feestteam, greenteam,…)
Bestaande lijsten up to date zetten en daar mee verder werken bij de start van
volgend jaar. Gebruiken op ijsbrekersavond, eerste leefschoolvergadering,…

Belangrijke data schooljaar 2017 - 2018
Activiteiten:
29/08/2017: ijsbrekersavond om 17 uur
07/09/2017: Infoavond vanaf 18 uur
17/09/2017: Pimp je aperitief
19/09/2017: Oudervereniging om 20 uur
26/09/2017: Lezing Lut Celie in de bib om 20 uur
18/11/2017: etentje oudervereniging
21/12/2017: oudercontact
12/01/2018: nieuwjaarsreceptie
24/02/2018: kinderactiviteit
05/03/2017: start inschrijfperiode broer/zus
17/03/2017: ouderactiviteit
26/03/2017: start inschrijfperiode iedereen
27/05/2018: Lentefeest/Eerste Communie
02/06/2018: Leefschoolfeest
26/06/2018: oudercontact
27/06/2018: proclamatie
Extra vrije dagen:
20/09/2017: pedagogische studiedag
30/04/2018: facultatieve dag
09/05/2018: pedagogische studiedag
22/05/2018: facultatieve dag
23/05/2018: pedagogische studiedag
Schoolvakanties:
28/10/2017 – 05/11/2017: herfstvakantie
23/12/2017 – 07/01/2017: kerstvakantie
10/02/2018 – 18/02/2018: krokusvakantie
31/03/2018 – 15/03/2018: paasvakantie

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

Gratis kittens!

Familiefietstocht

Schrijfkriebels?

Help! Ik ben een tiener met een schrijfkriebel!

Je bent een echte boekenwurm, een letterfretter en niet vies van een verhaal? Je
wil graag experimenteren, tips opslorpen en je pen nog pittiger maken?
Dompel je dan drie heerlijke voormiddagen onder in de wondere wereld van
“Het Schrijven”.
Met concrete, praktische en frisse opdrachten prikkelen we drie heerlijke
voormiddagen jouw tienerschrijfbrein.
Opgelet: deze intensieve cursus is niet zonder gevaar. We halen alle inkt uit je
pen en/of laten je als een gek tekeer gaan op je toetsenbord. Be prepared!
Praktisch:

•
•
•
•
•

Max. 12 tieners tussen 11 en 16 jaar (vanaf 5de leerjaar)
28-29-30 augustus 2017, van 9.30 tot 12.30u
Bibliotheek Scheldewindeke, vlakbij het station
Prijs: 75 euro (lesmateriaal, muzedrankje en -tussendoortje inbegrepen)
Alle info via Nathalie.stroobant@hotmail.com of www.boekgoesting.com of
0486/034399

P.S. Benieuwd wat Janne ervan vond? Ga naar http://www.nathaliestroobant.be/nieuws/help-ik-ben-eentiener-met-een-schrijfkriebel/

Lezing Lut Celie 26/09/2017
Lieve mama's en papa's,
Vandaag, in deze huidige maatschappij is opvoeden niet altijd eenvoudig. We wikken en
wegen, stellen ons handelen in vraag... het maakt ons vaak onzeker omdat we het net zo
goed willen doen. Hoe moet dat ook liefdevol aanwezig zijn, in verbinding gaan met ons
kind en tegelijk grenzen aangeven. Hoe kunnen we duidelijk aangeven dat handelingen en
gedragingen laakbaar zijn maar tegelijk pedagogisch positief blijven doorklinken? Zijn er
vaardigheden die we kunnen aanleren om negatieve spiralen te voorkomen? En hoe kan je
"lastig" gedrag dat een slechte gewoonte is geworden, afleren? Positief omgaan met
kinderen wordt in deze lezing het uitgangspunt in het omgaan met kinderen. Lut Celie
vertelt heel gepassioneerd hoe we als ouder, leerkracht, grootouder, ... aan de slag kunnen
gaan en hoe we het oprecht tonen van emoties een plaats kunnen geven.
We organiseren dit in samenwerking met de Bib Oosterzele en Gezinsbond en zien jullie
allen graag op 26/9 in de Bib in Oosterzele. Noteer het alvast in jullie agenda. Zeker
inschrijven via mailadres in uitnodiging.
Hartelijke groet,
Lindsay (Mama Rozanne en Tuur)

