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EDITORIAAL

AGENDA












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
Veel leesplezier!

Uitnodiging
Vrijdag 28 oktober vanaf 15 uur praatcafé met
bloembollenverkoop t.v.v. pimpjespeelplaats!
Beschikbare bloembollen:
Gele Krokus
(Crocus chrysanthus Snowbunting)
Bloeitijd: maart
Hoogte: 10 cm

 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.

Paarse Krokus
(Crocus vernus
‘Grand Maître’)
Bloeitijd: maart
Hoogte: 15

Licht paars
gestreepte Krokus
(Crocus vernus ‘King
of the striped’)
Bloeitijd: maart
Hoogte: 12 cm

Sneeuwroem
(Chionodoxa forbesii
‘Blue Giant’)
Bloeitijd: maart-april
Kleur: blauwwit
Hoogte: 15 cm

Geel-witte tulp
(Tulp tarda)
Bloeitijd: april-mei
Kleur: geelwit
Hoogte: 15 cm

Geel-witte tulp
(Tulp turkestanica)
Bloeitijd: april
Kleur: geelwit
Hoogte: 30 cm

Paars-rode tulp
(Tulp Little Beauty)
Bloeitijd: april-mei
Kleur: paarsrood
Hoogte: 25 cm

Gele narcis
(Narcis Minnow)
Bloeitijd: maart-april
Kleur: geel
Hoogte: 15 cm

Witte narcis
(Narcis Thalia)
Bloeitijd: maart-april
Kleur: wit/lichtgeel
Hoogte: 30 cm

Leefschoolnieuws van Martine
We kunnen met z’n allen terugblikken op een fijne periode. De nieuwe kinderen hebben zich al
aardig aangepast aan De Leefschool. We hadden de afgelopen periode ook vele toffe projecten
met speciale eindproducten. Ook voor de leerkrachten was het een intensieve periode. Daarom
wens ik langs deze weg iedereen een deugddoende vakantie toe.
Betreft N3/Stokstaartjes:
Juf Leen zal na de vakantie nog niet direct terug keren aangezien haar herstelperiode
moeizamer verloopt dan eerst was gedacht. Wij wensen haar langs deze weg een goed herstel
toe en hopen dat ze snel terug is. In tussentijd neemt juf Anke de groep verder over.
Grootouderfeest leefgroep 3:
gaat door op donderdag 10/11 in de namiddag. Geef dit alvast door aan alle grootouders van
kinderen in leefgroep 3.

Leerlingenraad:
Leden dit schooljaar zijn:
N1: Mona, Tuur
N2: Cas, Kato
Stokstaartjes: Niels DG, Thebe
Gekko’s: Timpe, Xandres
Feniksen: Isahlie, Myrthe (Eli als vervanger)
Wolkenvangers: Elias, Mila
Verslag leerlingenraad van dinsdag 4 oktober:
Ideeënbox in elke klas voorzien. Afgevaardigden zorgen dat dit geregeld wordt. Zij geven ook
info waarvoor de ideeënbox dient.
Probleem: sommige kinderen blijven langer in de bosjes. Hoe pakken we dit aan ? Elias, Timpe
en Xandres volgen dit op. Leerkracht doet controle. Kinderen verwittigen elkaar.
Resultaten enquête ingevuld door de kinderen: huisje ziet er slordig uit. Kinderen van de
leerlingenraad willen dit opsmukken. Hoe ? Sprokkelen ideeën in hun groep. Wordt volgende
leerlingenraad verder besproken.
Met vriendelijke groeten,
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
Zo'n heerlijk weer buiten en zo'n heerlijke weken in ons klasje!
We trekken onze kaboutermutsen aan en gaan de dag welgezind tegemoet.
Twee uitstappen hebben we gedaan : we zijn naar het bos geweest en naar de Tuin Van Kina
waar we de tentoonstelling 1001 stippen bezocht hebben.
We volgen nog altijd het boek : 'Leven en werk van de kabouters' van Rien Poortvliet en hebben
hun ontbijt nagebootst. Wat was dat leuk en lekker, mmmm...
En oja, ... we hebben een nieuw kaboutertje bij. hij heet Kenta en is het broertje van Mayako.
Welkom lieve schat!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Grrraauw,
Hier wat 'monster'nieuws uit onze klassen. Monster Kasper is 5 jaar geworden, dus dikke
proficiat. We hebben veel monsterlijke verhalen voorgelezen en hebben er zelf ook één
geschreven aan de hand van prentjes. Er werd lekkere soep met monsterlijke spinnen gemaakt
(bedankt aan An, Leen en Laura: monster-sterke mama's). We hebben ook monsters gemaakt
van verf, kousen en enveloppen. Tot slot toverden we veel voorwerpen tevoorschijn die
beginnen met de letter 't'. We hebben afscheid genomen van ons eerste project: heksen en
tovenaars/monsters. Geniet van jullie vakantie met jullie kinderen en vergeet niet na te gaan of
er nog van die monsters (luizen) in de haren zitten.
Groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 5 | Feniksen
Maandag hebben we in niveau toets getallenkennis gemaakt en bij project leren we over de
verkiezingen .En dinsdag hebben we toets cijferen gehad en bij project hebben we over de
verkiezingen geleerd en daarna hebben we een schild mogen maken .Woensdag: natuurlijk een
halve dag gehad en we hebben geen zwemmen gehad maar een beetje Frans+planningen
afwerken .Donderdag: hebben we in niveau planningen moeten afwerken en ze zijn bij de
meeste klaar .
Vrijdag: mochten we ons verkleden voor Halloween in de voormiddag mochten we spelletjes
spelen en in de namiddag project en forum.
Schrijver Isahlie en Alix xxx en De Feniksen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag flashboemlezers,
Vrijdag hebben we in onze projectbundel gewerkt. We leerden over de begroting en het federaal
parlement. We eindigden de dag met een miniquiz in de stijl van de Slimste Mens. We noemden
de quiz, "Wie zit met zijn hoofd het hoogst in de wolken?"
Op maandag werkten we verder in de projectbundel en maakten we ons wapenschild af.
Dinsdag en donderdag hebben we gebasket met Juf Shari.
Morgen mogen we ons verkleden voor halloween. Het wordt vast een groot eng griezelfeest op
het forum.
We wensen jullie een fijne herfstvakantie! Ik ga er alvast van genieten! ;)
Griezelgroetjes van de wolkenvangers en Niels

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!

Laarsjesbeleid voor kleuters

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

