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EDITORIAAL

AGENDA

Na een welverdiende vakantie vlogen we er met z’n allen weer in.
De ijsbrekersavond was een groot succes. We zagen veel blije en
enthousiaste gezichtjes op zoek naar hun nieuwe klas, juf of
meester. En op 1 september waagde K3 definitief de sprong naar
N1. Veel succes!
We nodigen jullie alvast uit voor een eerste gezellig samenzijn:
pimp je aperitief op zondag 17 september.
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Veel leesplezier!

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:
▪

MENU
Leefschoolnieuws van Martine
Toelating door ouders:
Voor kinderen die na schooltijd met hun fiets of te voet de school
verlaten naar een andere plaats dan hun huis dienen de ouders
een schriftelijke verklaring aan Martine te bezorgen met daarin
hun toestemming. Dit is eveneens van toepassing voor kinderen
die op een later moment zelfstandig de school verlaten. Dank
voor je medewerking.

▪ 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.

Onderzoek naar studiekosten basisonderwijs:
Deze week kregen jullie een brief met de vraag of je wenst deel te
nemen aan dit studieonderzoek. Gelieve je strookje uiterlijk
tegen woensdag 13/09 af te geven aan juf/meester.
Medisch onderzoek N5:
Dinsdag 07/11 in Dendermonde. Zorg dat je kind op tijd op school
is want ze de schoolbus vertrekt om 8.45u stipt. Ook lunchpakket
meegeven.
Gratis tafels en stoelen:
Leefgroep 4 heeft nieuwe tafels en stoelen gekregen. De
resterende oude tafels en stoelen staan gestapeld in de speelzaal lagere en mogen nog tot en
met woensdag 13/09 gratis meegenomen worden.
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer, met veel nieuwe gezichtjes deze keer!
Hartelijk welkom aan Boris (broertje Felix), Arthuur, Yeison, Ilya (broertje Aaron), Lucie (zusje
Thomas), Gus (broertje Lisa) en Korneel.
We wensen jullie mooie dagen toe in onze school!
Het is altijd een speciale periode, die eerste week school. Verdriet en vreugde, wantrouwen en
vertrouwen, ... : in onze leefgroep wisselt het hele scala van mogelijke emoties elkaar soms
razendsnel af.
Dag iedereen, laten we er samen een heel mooi jaar van maken!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hidihow, hier zijn we alweer. Wat is de vakantie voorbij gevlogen... Iedereen heeft er ten volle
van genoten en dat konden we merken aan al de leuke vakantieverhalen in onze kring. Wie nog
graag een leuk vakantie attribuut wil vereeuwigd zien in onze kleuterspeelheuvel kan dit nog
steeds meebrengen hé. We hebben nog maar een paar dingetjes. We hebben deze week vooral
elkaar en voor sommige de nieuwe klas leren kennen en daar horen natuurlijk wel wat regeltjes
en afspraakjes bij. Ook leerden we kikkers (kikkertjesklas) en schildpadden (schildpadjesklas)
tekenen. En onze eerste week was compleet met het vieren van de verjaardag van enkele
augustuskindjes: Seppe, Alex en Bas werden 4 jaar in de zomermaand en dat hebben we
uitgebreid gevierd met toeters en blazers en ook met lekkere 'smikkel smakkel dingetjes'. Dank
u wel voor de traktaties. Volgende week gaan we sprokkelen voor een nieuw project.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Vrijdag 1/09: We hebben de kaartjes voor het takenbord, kapstok en schoenvakje gemaakt.
Maandag 4/09: We zijn de hele dag in niveau groep gebleven, in de voormiddag hebben we
gewerkt aan taal en rekenen en in de namiddag hebben we in niveau groep iets anders gedaan.
Dinsdag 5/09:We zijn gaan turnen met juf Sofie en bij juf Izabel en juf Celien muziek gemaakt.
Woensdag 6/09: Het was sprokkelronde voor een project te kiezen.
Donderdag 7/09: Het was vandaag reclame ronde.
Groetjes van de wolkenvangers en Ella

Leefgroep 5 | Feniksen
Dag lieve lezertjes!!!!
Door een blik in ons klasdagboek krijgen jullie een beeld van wat wij allemaal gedaan hebben.

Resultaten enquête kinderen (juni 2017)
Sterke items: veel speelruimte zoals de bosjes, de speeltuin, het huisje en het voetbalveld ;
leuke leerkrachten; alles; voormiddag niveau en namiddag project; moestuin op school
Verbeteritems: door het amfitheater is er nu minder plaats voor de wieltjes, grotere goals op
het grasveld, niets, betere computers/internet, drinkfontein ook bij de lagere, nieuw speelgoed
voor de speelgoedkoffer, huisje verven. Deze items worden op de eerstvolgende leerlingenraad
en teamvergadering opgenomen.

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

Pimp je aperitief!

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)

Uitnodiging map-it workshop trage wegen Balegem-Scheldewindeke

Tapis d’amis

