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EDITORIAAL
We konden alweer genieten van een prachtige nazomer deze
week. Leefgroep 3 trok naar het bos en genoot van de herfst met
al zijn kleuren. Leefgroep 1 is dan weer in de ban van de bewoners
van de paddenstoelen. De oudsten van de school deden aan leren
leren als voorbereiding van hun projecttoets.
Nog één weekje en de eerste fuif van het jaar is weer daar
voorafgegaan door een ludieke kwis. U komt toch ook?
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…
Woensdag 12/10: pedagogische studiedag.
Wij hebben met het team gewerkt rond muzische vorming
“drama”. We konden aan den lijve meerdere leuke spelvormen en
spelvaardigheden ontdekken om mee te nemen in de
klaspraktijk. Daarnaast gaf deze workshop ook een positieve
boost als teambuildingsmoment.
Oproep kandidaten schoolraad:
Jullie hebben allen een oproep gekregen om je kandidaat te
stellen voor onze schoolraad met ingang van 01/04/2017. Jaarlijks
zijn er 4 bijeenkomsten voorzien waarbij je als ouder mee advies
kan geven aan de directie of met de directie kan overleggen over
de grote lijnen van het schoolbeleid. Heb je interesse kom dan je
formulier voor 28/10 ophalen bij directie of secretariaat. Alvast
dank bij voorbaat.

AGENDA
 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

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.

Ouderactiviteit op zaterdag 22/10.
Er wordt een ludieke quiz met aansluitend fuif aangeboden. Jij
komt toch ook ? Stuur een berichtje
naar stijn.tuypens@eandis.be met vermelding dat je mee wil
doen die avond. Hij regelt dan de rest … Kostprijs is € 15/pp te
storten op rekening van de oudervereniging BE53 3631 2900 1653 + naam kind en klas.

Regeling vervangingen lagere:
Tot aan de herfstvakantie zal juf Anke de kinderen N3/stokstaartjes begeleiden. Vanaf maandag
17/10 zal juf Shari de groep van juf Sofie (N5/Feniksen) overnemen. Op donderdag 13/10 en
vrijdag 14/10 werd de overdracht geregeld. Juf Sofie wensen we alvast een goede bevalling toe.
Woensdag 26/10: peuterkijkdag.
Na elke vakantie starten er nieuwe peuters. Zij kregen ondertussen hun uitnodiging. Hopelijk
komen ze met mama of papa even langs van 8.45u tot 11.30u.
Nieuwe paaltjes op de parking:
Zoals je kan merken werden er vorige week nieuwe paaltjes geplaatst op de parking aan de
Groenweg om vervoersmiddelen en mensen te scheiden zodat het gevaar tot een minimum
herleid wordt.
Gelieve als voetganger achter de paaltjes te blijven en niet op de parking te lopen. Ik zou ook
willen vragen om erop toe te zien als ouder dat je kind geen paaltjes uit de grond haalt en niet
aan de kettingen trekt. Dank voor jullie medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Hallo allemaal,
We zijn van start gegaan met ons nieuw project. Op maandag brachten de kinderen heel veel
materiaal mee rond kabouters en paddenstoelen. We zijn alles gaan sorteren en bekijken.
Wat willen de kinderen nu allemaal te weten komen over de kabouters? Waar wonen kabouters?
Hoe zien kabouters eruit? Wat doen kabouters? Heel veel dingen die we willen weten en doen.
We zijn al van start gegaan met te kijken hoe kabouters eruit zien en hoe we ze herkennen. De
kinderen willen zelf ook heel graag een kabouter zijn. Hiervoor zijn we begonnen met het maken
van onze eigen kaboutermuts. Aan de hand van een spattechniek kreeg onze muts al mooie
kleurtjes.
In onze klas hebben we ook al een eigen kabouterhuisje, we gingen ook turnen in ons
kabouterbos en zochten zo snel mogelijk ons eigen kabouterhuisje.
Kortom al heel veel kabouterplezier! Volgende week nog meer nieuws uit onze kabouterklas!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hallo allemaal,
Deze week veel feestjes: er werden lekkere dingen gegeten, geschminkt voor Niene, getekend,
kronen geknutseld,... want Anabel (5), Niene(4) en Mats(5) waren jarig. Van harte proficiat met
jullie verjaardag hé!!!

Ondertussen leerden we ook nog veel bij over heksen. zo hebben zij hun eigen alfabet, kunnen
ze goed kleuren mengen,... voor dit alles hebben ze wel een toverstafje nodig. Sommige
kinderen hebben al een leuk exemplaar. Volgende week werken/ toveren we nog een beetje
verder.
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Maandag: toonkring en woordenschat
Dinsdag: voorblad en turnen
Donderdag: dramales en bosspelletjes
Vrijdag: op stap naar het bos
Groetjes,
de zeepaardjes en de maanvisjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag was het een gewone dag.
Dinsdag hebben we een droom tekening gemaakt.
Woensdag was het geen school.
Donderdag was Meester Arne er niet en kwam er een nieuwe juf in de klas: juf Anke. Zij zal juf
Leen vervangen tot aan de herfstvakantie.
Juf Shari gaat juf Sofie vervangen in het vijfde leerjaar.
Vrijdag was het forum.
Groetjes
De Stokstaartjes

Leefgroep 5 | Feniksen
Beste lezertjes,
Na ons geslaagde wereldrestaurant van vrijdag

zijn we maandag gestart met het maken van een samenvatting van ons opzoekwerk.

Dinsdag maakten we onze tijdslijn volledig af. We gingen ook nog eens dansen tijdens de
turnles…

Woensdag hadden wij een dagje vrij 
Donderdag hebben we ons volledig voorbereid op onze projecttoets van morgen!

Veel groetjes, FIL

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Maandag hebben we onze leerstof voor de projecttoets overlopen.Dinsdag hebben we de
voeding doorheen de tijd bestudeerd. Woensdag was er geen school. Vandaag hebben we tijd
gekregen om te studeren, te leren en vragen te stellen. Vorige week vrijdag hadden we ons
wereldrestaurant, dat was een groot succes! We hebben veel gegeten en ons goed geamuseerd.
We kregen veel positieve reacties op onze kookkunsten.
Groeten van Iljo, Annelies L. en de wolkenvangers

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

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…

Voedselteam Oosterzele: infoavond woensdag 26/10/2016 in de bib

Voedselteam Oosterzele in aantocht: lekker eten van dichtbij !
Heb je een zwak voor gezonde voeding? Weet je graag waar je voedsel vandaan komt? Kies je
voor duurzame landbouw en milieubewuste boeren? Wil je geen extra kilometers tussen je bord
en je voedsel? Dan is dit zeker iets voor jou!
Een voedselteam is een groep mensen uit dezelfde buurt die gezamenlijk en rechtstreeks
basisvoedsel aankopen bij lokale (bio- of natuur-)boeren en hun producten wekelijks afhalen in
een gemeenschappelijk depot. Het is dus een soort aankoopcollectief en een concreet
alternatief voor wie huivert van de huidige grootschalige voedselproductie.
Door het oprichten van lokale teams wil Voedselteams vzw de korte keten in Vlaanderen
promoten, in de eerste plaats door de voedselkilometers tot een minimum te herleiden, maar
ook door de lokale en kleinschalige voedselproductie zelf te stimuleren en het contact tussen
boeren en consumenten te bevorderen. Het ijveren naar duurzame landbouw staat voorop, maar
ook de teams als sociaal gebeuren zijn een belangrijk aspect van de werking. Het biedt een kader
waarbinnen mensen sociale netwerken kunnen opstarten en samen duurzaam en eerlijk voedsel
aan interessante prijzen krijgen aangeboden.
Voedselteams vzw is de overkoepelende organisatie die alle plaatselijke teams begeleidt en
voorziet van infrastructuur. In heel Vlaanderen bestaan er momenteel zo'n 175 teams van
mensen die ervoor kiezen bewust voedsel te kopen en (weer) te weten wat ze eten. Het aanbod
varieert van team tot team en wordt volledig bepaald door de lokale producenten, die gescreend
worden op allerhande kwaliteitscriteria. Zuivel, fruit, groenten, vlees,...: allemaal van lokale
boeren en van gegarandeerde goede kwaliteit. Lekker eten van dichtbij dus!
Ieder die zin heeft kan lid worden van een team, of er zelf eentje opstarten. Tot op vandaag
heeft Oosterzele het zonder team moeten stellen, maar daar komt binnenkort verandering in!
Een groepje geïnteresseerden nam het heft in eigen handen en zet zijn schouders onder dit
mooie project.
Zij nodigen dan ook iedereen uit die graag wil horen waarover het gaat en waarom het allemaal
zo zinvol is, op de (volledig vrijblijvende) info-avond die wordt georganiseerd op woensdag 26
oktober om 19.30u in de bibliotheek te Scheldewindeke (Stationsstraat 13, Scheldewindeke).
Deze locatie werd ons door de gemeente Oosterzele ter beschikking gesteld. Neem ook zeker
een kijkje op onze facebookpagina ‘Voedselteams regio Oosterzele – de opstart’, waar je op de
hoogte wordt gehouden van alle nieuwigheden en ondernomen acties rond deze opstart.
Wil je graag extra informatie, contacteer ons gerust via jan@voedselteams.be, via onze lokale
facebookgroep of via www.voedselteams.be.
Tot binnenkort op de info-avond!

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

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

