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AGENDA

EDITORIAAL

Herfst! Herfst!
Tijd dus om de tuin klaar te maken voor de

lente ... In deze

flashboem lees je er meer over en volgende week vrijdag tijdens
het

praatcafé kan je alvast een voorraadje prachtige

lentebloeiers aankopen.

Maar eerst

kwissen en fuiven...














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

Veel leesplezier!

praatcafés:
 28/10
 22/12
 24/02
 31/03
 27/06

Leefschoolnieuws van Martine

MENU

nu

zaterdag 22 oktober

op de Leefschool.

Inschrijven kan nog steeds. Startschot om 20 uur.

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…
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.
Met vriendelijke groeten,
Martine

 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.

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Nog enkele laatste nieuwtjes uit de heksenklasjes want volgende week werken we een miniprojectje uit rond de monstertjes. Monstertjes in alle kleuren en vormen en vooral de lieve en de
grappige. Wie leuke spulletjes heeft mag die tegen maandag meebrengen
(boekjes,popjes,spelletjes,...) De heksen en de tovenaars hebben deze week nog flink gewerkt in
hun heksen(dag)boek en kennen nu ook de speciale taal/schrift van de heksen. Hun naam ziet er
echt speciaal uit in heksentaal, benieuwd naar jouw naam... snuister ook maar eens in hun
dagboek. Maar pas op,laat je niet betoveren want er staan ook toverspreuken in en wij kunnen
nu toveren als de beste. We hebben ook geleerd om een diertje te kleien. De heksen en de
tovenaars hebben natuurlijk ook huisdieren, de ene al specialer dan de andere. Iedereen was zo
fier op zijn huisdiertje. In de kikkertjesklas kregen we ook bezoek van een tovenaar die zijn
huisdiertje kwijt was. Weg getoverd door een slechte tovenaar. Maar geen paniek... al de
kikkertoverkrachten hebben de slechte,stoute tovenaar omgetoverd in een lieve. Nu zijn ze
beste vriendjes geworden en samen toverden ze zijn speciale, groene huisdier terug en dat met
rook en alles erop en eraan. Wat een spektakel. Mercietjes Hannes, we hebben ervan genoten.
Toedeloe en een monsterlijk leuk weekend toegewenst,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag iedereen,
Maandag en dinsdag deden we opzoekwerk. "Hoe groeit een boom?", "hoe weet je hoe oud een
boom is?", "welke paddenstoelen zijn er in het bos?" "welke dieren/kriebeldieren leven er in
onze bossen?"..... We konden al goed samenwerken en tot goede antwoorden komen.
We gingen ook met Willy en zijn familie het Gentbos in. We leerden over de 4 lagen van het bos:
de boomlaag, de struiklaag, de kruidlaag en de moslaag. We zochten vruchten, blaadjes,
kriebeldiertjes en konden met een verrekijker vogels zoeken. Heel leuk!
We stelden ook ons opzoekwerk aan elkaar voor in de kring.
Volgende week is het de laatste week dat we leren over het bos want daarna is het VAKANTIE!!!
Veel groetjes,
Leefgroep 3

Leefgroep 4 | Gekko’s
maandag:vertelkring een doodgewone dag ( Luna ziek)
dinsdag: kunstkring en projectvragen afgewerkt
woensdag: themakring en leesclub en we zoeken ook nog leesouders voor leesclub
donderdag: franse kring en (fb) en sporten op het einde van de dag
vrijdag: klasseraad en niveau en project

Leefgroep 5 | Feniksen
Beste lezers,
Dit hebben de feniksen gedaan:
VRIJDAG: was de projecttoets van 'wereldkeuken'
MAANDAG: hebben we godsdienst/zedenleer gedaan en niveauwerk en een nieuw project:
verkiezingen
DINSDAG: hebben we niveauwerk gedaan en een expo gekregen over feniksen en geturnd
WOENSDAG: zijn we gaan zwemmen en niveau
DONDERDAG: hebben we niveau gedaan , godsdienst/zedenleer en met de niveaugroep gaan
turnen en een actua

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag iedereen,
Op maandag 17 oktober zijn we gestart met ons nieuw project namelijk: de structuur en politiek
in België. Dat klinkt ongelooflijk saai maar het is heel leerrijk.
We hebben die dag ook gewerkt aan ons voorblad. We maakten een wapenschild. En de juf
heeft het Belgisch volkslied en De leeuw van Vlaanderen laten horen. Dit alles in het teken van
ons nieuw project.
Dinsdag 18 oktober was het turnen. We werkten ook verder in de projectbundel. We leerden
over de federale staat, de gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten.
Op donderdag 20 oktober hadden we weinig project. In de turnles hebben we gebasket. Het was
heel leuk.
Het was weer een drukke en toffe week.
Vele groetjes van Elias en de Wolkenvangers

SVS activiteiten
Hallo sportievelingen,
Hieronder vinden jullie de woensdagnamiddagactiviteiten voor dit schooljaar!!!!
23/11: Swimmathon te Geraardsbergen
van niveau 3 tot niveau 6
1/2:
Badminton dubbel te Scheldewindeke
voor niveau 5 en 6
1/2:
Tussen 4 vuren te Zottegem
voor niveau 3 en 4
8/3:
Netbal te Scheldewindeke
voor niveau 5 en 6
15/3:
Ijsschaatsen te Liedekerke
van niveau 3 tot niveau 6
22/3:
Dans te Zottegem
voor niveau 1 en 2
26/4: Kidstennis te Brakel
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

Bio-bloembollenverkoop

Bio-Bloembollenverkoop
Verkoop van biologisch geteelde bloembollen tvv een avontuurlijke groene speelplaats op de
Leefschool Oosterzele:
klein pakket: 5 bollen voor 3 €
Groot pakket: 10 bollen voor 5 €
Hoe meer bollen we verkopen, hoe meer dromen we kunnen realiseren. En Leefscholers dromen
groots: een amﬁtheater, een doolhof, een uitkijktoren, …
Waarom (bio-)bloembollen?
Eenvoudig. Bloemen maken gelukkig.
Voorjaarsbloeiers hebben een speciale functie in de natuur. Al van bij de vroegste lentezon
bieden ze de bijtjes een heerlijke maaltijd. We stelden een speciale mix samen van
verwilderingsbollen die op verschillende tijdstippen zullen bloeien. Alle bollen zijn winterhard en
zullen elk jaar opnieuw terugkomen. Mooi meegenomen ook dat ze zichzelf vermeerderen. De
pakketten bevatten krokussen, tulpen, narcissen en sneeuwroem. Alle bloemen zijn stuk voor
stuk pareltjes.
Hoe?
Bijgevoegd vind je invulstrookjes die dienen om bloembollen te bestellen.
Ga als volgt te werk:
1. Ga met deze invulstrookjes langs bij grootouders, familie, buren,
vrienden, de dorpspastoor… en probeer zoveel mogelijk bloembollen te verkopen.
2. Het rechter deel van de invulstrook is voor de koper.
Tip 1: Vertel hen maar met veel passie over onze avontuurlijke groene
speelplaatsplannen!
Tip 2: Misschien woont je familie wel ver of heb je verre vrienden die ook graag
bloembollen bestellen. We stelden een e-mail op die je hiervoor kan gebruiken. Die krijg
je eerstdaags in je mailbox!
Tip 3: Indien men geen bollen voor eigen gebruik wil kopen, kan men ook bollen kopen
om aan de school te schenken. Schrijf dat dan even op de invulstrook.
3. Geef het linker deel van de ingevulde invulstroken samen met het geld af aan je
juf/meester tegen ten laatste 7 november 2016 (het mag ook vroeger).
4. We voorzien ook een verkoopsmoment op school tijdens het praatcafé van vrijdag 28
oktober tussen 15 u en 18 u.
5. Na het indienen van de invulstroken en het geld worden de bloembolpakketten zo
spoedig mogelijk bezorgd.
6. Vergeet niet om de bloembollen daarna meteen aan de eigenaars te bezorgen want ze
moeten dan zo vlug mogelijk de grond in (liefst voor de eerste nachtvorst). Tips om
bloembollen te planten: http://www.intratuin.be/ideetjesweetjes/buiten/tuininrichting/bloembollen-planten/
7. Geniet samen met de bijtjes van deze leuke voorjaarsbloeiers!

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)).

Kokerellen met Kobe

Suikervrije Granola
Een overheerlijk alternatief voor de mierzoete ontbijtgranen!
Ingrediënten
-

-

160 gram havermout
40 gram gehakte noten (ongezouten en ongebrand) en
zaden (zoals pompoenpitten, zonnebloempitten,
cashewnoten, pistachenoten, boekweit, quinoa, …)
2 eetlepels ahornsiroop of honing (maar ook zonder is
het overheerlijk)
1 eetlepel kokosolie
2 eetlepels water
ev. 1 theelepel kaneel
ev. 1 snufje zout
2 handen rozijnen, moerbeien, vijgen of andere
gedroogde vruchten

Optioneel:
- Snuf vanillepoeder
- Kokossnippers
- Cacaonibs
Instructies
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verwarm de oven voor op 150 graden
Stop alle droge ingrediënten in een kom (behalve de rozijnen, moerbeien en optionele
ingrediënten)
Roer de ingrediënten door elkaar
Laat de kokosolie smelten op laag vuur en voeg de siroop en het water toe. Roer het goed
door
Meng de kokosolie en siroop door de gemengde droge ingrediënten in de kom, zorg dat
alles goed door elkaar gehusseld is
Verdeel de granola over de bakplaat en bak het gedurende 15 tot 20 min in de oven op 150
graden
Hou tussendoor je granola goed in de gaten want elke oven is net weer even anders
Laat het na de 10 min goed afkoelen en voeg de rozijnen/moerbeien en je eventuele
optionele ingrediënten toe voordat je het in een pot doet

Tip: De granola moet een goud/bruin achtige kleur hebben. Wanneer je merkt dat dit niet het
geval is. Doe bakplaat met granola dan nog voor enkele minuten terug in de oven.

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

