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EDITORIAAL
Wat een spannende week! Leefgroep 4 maakte een
nachtwandeling, bestudeerden de sterren en ontdekten allerlei
weetjes over uilen en vleermuizen. De kids van Leefgroep 5
openden voor 1 dag een heus restaurant. En neen, ze lieten zich
niet inspireren door de inspirerende gerechten van de heksen en
tovenaars uit leefgroep 2.
In deze flashboem ook nog een warme oproep om je aan te
sluiten bij één van de vele teams waar we steeds kunnen op
rekenen bij allerlei schoolactiviteiten.

AGENDA
 04/10: 19-20u: Infoavond voor alle






Veel leesplezier!


Leefschoolnieuws van Martine
Dopjesactie:
Vanaf heden tot aan de herfstvakantie verzamelen we dopjes
voor een goed doel. Zie meer info verder in deze flashboem. De
inzamelton bevindt zich naast de deur van het secretariaat. Laat
maar komen die dopjes…
Met vriendelijke groeten,
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
In de pareltjesklas was het deze week erg druk. De schelpjes
hebben van maandag tot woensdag in de pareltjesklas kunnen
spelen, leren en ontdekken.
In de schelpjesklas kreeg Jules er een broertje bij in het weekend.
We wensen jullie alvast proficiat!!
Er werden volop gaatjes gemaakt met allerlei attributen zowel
grote als kleine: priknaalden, perforator, schroevendraaier, …
Wanneer we deze gaatjes gemaakt hadden, konden we deze ook
rangschikken van groot naar klein en omgekeerd.














ouders met een feesteling
lentefeest.
06/10: 19 - 20u
Leefgroepvergadering Lg5
12/10: pedagogische studiedag
(geen school)
14/10: Forum door Schildpadjes
18/10: Leefgroepvergadering
18 - 19 uur: leefgroep 1
19 - 20 uur: leefgroep 2
20 - 21 uur: leefgroep 3
20/10 18 - 19 uur
Leefgroepvergadering Lg 4
22/10: ouderactiviteit + fuif
28/10: Forum door Gekko’s
10/11: grootouderfeest lg3
25/11: Forum door Kikkertjes
26/11: herfstwerkdag
01/12: infoavond rond ‘suiker’
13/01: nieuwjaarsreceptie 17u30
11/02: kinderactiviteit
25/03: etentje
13/05: eerste Communie
20/05: lentefeest
10/06: leefschoolfeest

praatcafés:
 28/10
 22/12
 24/02
 31/03
 27/06
leefgroepvergadering:
 18/10 en 20/10

MENU
 Zie website

DEADLINES
Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be

In beide klassen werd er veel gemeten. We wouden wel eens weten wie de grootste van de klas
was en wie de kleinste van de klas. Daarom hangt er nu aan beide klasdeuren een groeimeter.
We kunnen ons eens meten op bepaalde tijdstippen van het schooljaar en dan zien we hoeveel
we gegroeid zijn.
Daarnaast oefenden we onze eerste schrijfdans en vond er vrijdagnamiddag een nieuwe
activiteit plaats. Onze eerste spelletjesnamiddag met de mama’s! De mama’s kregen een
groepje kinderen en begeleidden gedurende 10-15 min een spel. We speelden niet één spel maar
3 spelen aan de hand van een doorschuifsysteem. Mama’s die hier ook graag aan willen
deelnemen: de volgende spelletjesnamiddag vindt plaats op vrijdag 18 november 2016. Laat
gerust iets weten aan onze juffen!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hallo,
Hier zijn we weer met projectnieuws uit de heksenklasjes. Deze week stond in het teken van de
kruiden. We maakten een 'dromenzalfje' o.l.v. Elke, de mama van Wolf Doornaert. Geen nare
dromen meer, geen wriemelende kinderen meer, alleen maar 'zen'-kinderen, vol van rust en
kalmte... Oké, we mogen toch ook eens dromen hé. Een zalfje vol rustgevende bestanddelen:
kamille, sinaasappelschil, citroengras, lavendel- en sandelhoutextract. Hoe dat juist in zijn werk
gaat moet je maar eens navragen bij je kleine spruit. Het was alvast een plezier om het te maken
(een fantastische begeleidster!!!!) en nog een groter plezier om het te smeren, ze waren allemaal
trots. Bedankt Elke! We hebben veel kruiden leren kennen, van voelen,ruiken tot proeven.
Soms een 'bah' en soms een 'mmmmmm' . We hebben ook kruiden leren drogen en deze kleven
we dan later in ons heksendagboek. Elk kind heeft namelijk een heksendagboek dat vol staat
met spreuken, recepten, de heksenwetten, tovertekeningen en zoveel meer. Een boek om in te
snuisteren en in te schrijven, een succes. Om zelf ook heksenrecepten te kunnen
bedenken/schrijven hebben we geleerd om zo'n recepten te lezen: 5 ogen van een draak, 3
wormen, 2 vliegen en een pompoen en dan tover ik een ... zoen. Ja ja, we worden volleerde
heksen en tovenaars. Wacht maar af en het begint thuis ook allemaal te veranderen... .
Feest was er ook in de schildpadjesklas met de verjaardag van Erik die 4 jaar is geworden: feliz
cumpleaños erik !!
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag iedereen,
Leefgroep 3 heeft hun eerste project over de paarden afgerond. Met de komst van het nieuwe
seizoen werken we nu het thema "herfst" uit. We maken hierover natuurlijk ook met de kinderen
een projectplanning op. Deze volgt later. We voorzien alvast enkele leuke herfstspelletjes in het
bos. Meer info over deze uitstap zal ook volgen.
Groetjes,
de juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag was het een gewone dag maar toch was de spanning voor de nacht op school
goed te voelen.
Dinsdag kregen we turnen. Dit ging over werken met een springtouw.
We zijn ook blijven slapen op school. Eerst hebben we een tocht gemaakt en gezocht naar
vleermuizen. Daarna hebben we popcorn, pizza, hapjes... gegeten en bekeken we
sterrenbeelden.
Daarna zijn we in bed gekropen en na wat babbelen zijn we in slaap gevallen.
Woensdag kregen we eerst ontbijt op school en daarna hebben we niet veel moeten werken
want we waren nog moe. :)
Donderdag kregen we in project les over schaduwen waarbij we zelf schaduwen moesten maken
met blikjes.
Op het einde hebben we zelf een schaduwstad gemaakt.
Vrijdag is er niets speciaals gepland.
Vele groetjes
De stokstaartjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Maandag niet veel gedaan.
Dinsdag zijn we op school blijven slapen en we zijn op wandeltocht geweest en we hebben
vleermuizen gezien en ook een steenuil. We zagen ook de grote beer, de poolster en Cassiopeia
(sterren). De hapjes waren superlekker! Bedankt aan alle ouders.
Woensdag werden we wakker we hebben alle dingen gedaan dan zijn we gaan ontbijten en dat
was super lekker. Er was ook geen niveau en dat was heel leuk.
Donderdag is Remko (lector aan de hogeschool van Tielt) geweest en we hebben een
techniekworkshop rond schaduwen gedaan. Het eindresultaat kan je komen bewonderen in
onze gang.
Groetjes van de gekko's en de stokstaarten.
Bas, Rune, Aida en Bram

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezertjes!
Maandag was het zoals gewoonlijk weer niveautijd.
In de namiddag leerden we over vroeger, het eten door de eeuwen heen, bijvoorbeeld de
oudheid.
Dinsdag alweer een nieuwe dag,
die we startten met een expo en een lach.
Bij juf Elise leerden we over de verschillende klimaten...

en wat dat te maken heeft met voeding, daarover waren we aan het praten.
Op woensdag deden we wat aan zwemmen,
daarna hebben we ons met een douche goed kunnen verwennen.
Op donderdag kwam de mama van Isha ons wat leren over Japan.
En amai, wat die allemaal weet en kan :-)
We maakten sushi met rijst, wortel en zeewier!
We leerden ook met stokjes eten, wat een plezier!
Vrijdag staat volledig in teken van ons eindproduct: het restaurant!
We bevinden ons die dag dan ook helemaal in kook- en bakland!
Foto's zullen te vinden zijn op het web!
En nu is het bijna weekend, dus houden we maar best ons klep :-)
Lieve groetjes,
Noa, Alix en juf Sofie

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Vrijdag zijn we met onze groep naar de Vertige gegaan. Een restaurant in Oosterzele. Daar
kregen we de unieke kans om de kok aan het werk te zien. Op het eind van ons bezoek kregen
we een heerlijke lolly! Dank jullie wel.
Maandag hebben we geleerd over de opwarming van de aarde. We deden een proefje met
ijsblokken. Die ijsblokken stelden de ijskappen voor van de Noord- en Zuidpool. We hebben
geleerd dat we echt moeten opletten voor onze prachtige bol.
Met onze niveaugroep ( het 5e) zijn we dinsdag naar het toneel gaan kijken. "Ik keek door het
raam" was de titel van het toneelstuk. Het verhaal ging over vluchten in je fantasie; Ik vond het
een leuk en mooi verhaal.
Op vrijdag 7 oktober openen we een restaurant. We zijn allen heel zenuwachtig en hopen dat het
een geslaagd project zal worden.
We houden jullie op de hoogte!
Vele groetjes van de Wolkenvangers en Ella Baert

SVS activiteiten
Hallo sportievelingen,
Hieronder vinden jullie de woensdagnamiddagactiviteiten voor dit schooljaar!!!!
19/10:
23/11:
1/2:
1/2:
8/3:
15/3:
22/3:
26/4:

Badmintoninitiatie te Scheldewindeke
Swimmathon te Geraardsbergen
Badminton dubbel te Scheldewindeke
Tussen 4 vuren te Zottegem
Netbal te Scheldewindeke
Ijsschaatsen te Liedekerke
Dans te Zottegem
Kidstennis te Brakel

voor niveau 3 en 4
van niveau 3 tot niveau 6
voor niveau 5 en 6
voor niveau 3 en 4
voor niveau 5 en 6
van niveau 3 tot niveau 6
voor niveau 1 en 2
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

Kokerellen met Kobe Keiberg
Recept voor suikervrije notenkoekjes
Dit snelle recept geeft ongeveer 20 á 30 kleine koekjes en is klaar binnen 20 minuten.
Ingrediënten
125 gram amandelmeel
50 gram pecannoten
30 gram agave siroop (wat is dit?)
25 gram heel zachte roomboter (of 20 gram gesmolten kokosolie)
mespunt baking soda (wat is dit?)
Benodigdheden
Mixer en/of mengkom
Deegroller
Uitsteker of borrelglaasje
Bakpapier
Oven
Bereiding
Verwarm de oven voor op 175 graden
Hak de pecannoten in kleine stukjes
Meng in een kom de amandelmeel, pecannoten en baking soda
Voeg dan de agave siroop en zachte roomboter toe
Kneed het geheel tot een samenhangend deeg
Rol het deeg uit totdat het circa een halve centimeter dik is
Gebruik een uitsteker of borrelglaasje om kleine ronde koekjes te maken
Leg de koekjes op een met bakpapier bekleed bakrooster
Bak de koekjes 8 á 10 minuten in de oven, totdat ze bruin en knapperig ogen
Laat de koekjes op een rooster afkoelen zodat ze knapperig blijven
Eet smakelijk!
Tip: moet je deeg uitrollen en heb je geen zin in een plakkerige, vieze bende op je aanrecht?
Maak dan je werkblad licht vochtig met een vaatdoek en leg er vervolgens een stuk bakpapier
op.

Oudervereniging Leefschool Presents ...
Beste ouders,
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we jullie uit voor een geweldige ouderactiviteit. Het ideale
moment om de toekomstige schoonouders van uw kinderen wat beter te leren kennen. En
vandaar dit jaar iets vroeger op de kalender, nl zaterdag 22 oktober.
Geheel in het jaarthema van de school (gezonde voeding en beweging) bieden we jullie de eerste
gerecycleerde wielerquiz in Vlaanderen aan, die -geen vrees- niets met wielrennen te maken
heeft. Wel wordt het een ludieke quiz waar iedereen aan zijn trekken kan komen. Daarna fietsen
we gezwind verder naar een old school fuif, met zoals gewoonlijk ook hier voor elk wat wils.

Stuur een berichtje terug via Smartschool (account Aaron Tuypens) of mail
naar stijn.tuypens@eandis.be en laat weten dat je die avond meedoet. Een aantal dagen voor
het event laten we weten met welke ploeg jij aan de start zal komen.
Dus smeer die kuiten al maar in en stuur een mail!
Voor 15 euro bieden wij een hele avond plezier, muziek en natuurlijk drank en hapjes.
Regel die babysit en duik feestend met ons de nacht in!
(overschrijven op BE53 3631 2900 1653 (vermeld ook hier zeker de naam van je kind en zijn/haar
klas)).

Nieuws van de oudervereniging
Beste ouders,
Om alle activiteiten op school georganiseerd te krijgen, werken we sinds enkele jaren met teams. De
lijsten om je hiervoor in te schrijven, zijn al op een aantal activiteiten rondgegaan. Maar zeker niet
iedereen heeft de kans gekregen om zich al in te schrijven.
Heb je interesse om je bij één van deze teams aan te sluiten, laat dan gerust iets weten
via stijn.tuypens@eandis.be.
- Feestteam (voorbereiden activiteiten, versieren, toog doen, bedienen tijdens activiteiten,...)
- Bewegingsteam (zoals in de vorige mail beschreven, wordt er vanaf dit jaar nog extra nadruk
gelegd rond bewegen. Wie wil nadenken over activiteiten op de speelplaats (parcours,...) of wil
meehelpen met de uitwerking)
- Gezonde voedingsteam (voor iedereen met ideeën rond gezonde voeding of die wil meehelpen met
de uitvoering ervan)
- Greenteam (voor iedereen met groene vingers en die wil meehelpen met de onderhoud van de
planten op de speelplaats,...)
- Theaterteam (voor iedereen die wil meehelpen aan de uitwerking van een theater voor de kindjes)

Drop je dopje ... aan het secretariaat van de Leefschool

Coming soon… bloembollenverkoop

Binnenkort kan je mij en mijn
vriendjes massaal aankopen!
Waarom? Om centjes te
verzamelen voor de avontuurlijke
speelplaats waar de
leefschoolkinderen van dromen
(amfitheater, doolhof,…)
Heb je zelf geen tuin? Dan kan je
ons ook kopen om aan de school
te schenken. Zo maak je in het
vroege voorjaar de
leefschoolschoolkinderen én de
bijen blij!!
Binnenkort meer info…

Sportsnack na school
Beste Ouders
Sportsnack is een project van Sport Vlaanderen en
SVS in het kader van Brede School met Sportaanbod.
Het doel is een sportieve invulling van de naschoolse
opvang om op die manier de kinderen te laten
kennismaken met verschillende sporten.
Sportsnack gaat door van 15:45 tot 16:45 op school
zelf. Het tarief is hetzelfde als dat van de naschoolse opvang.
Om Sportsnack op regelmatige basis te kunnen laten doorgaan ben ik op zoek naar lesgevers.
Zie je het zitten om een lessenreeks te geven of ken je iemand die een aantal sportlessen wil
komen geven hoor ik het graag. De lesgever wordt vergoed met een vrijwilligers vergoeding.
Indien je nog vragen hebt kan je mij steeds contacteren.
Rieke Lenaert
0473 411 511 of zuidoostvlaanderen@sportnaschool.be

