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EDITORIAAL
Na al die nachten aftellen is het eindelijk bijna zover: hij
komt naar de leefschool, onze goede kindervriend
Sinterklaas! Wat is het een spannend uitkijken. Alle
kinderen, groot en klein, zetten hun schoen of pantoffel
klaar. En weet je wat nog het grootste nieuws is van heel
deze schoolkrant? Al onze kinderen zijn dit jaar braaf
geweest!! Ja, zelfs de juffen én de meester!

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

12/12: oudervereniging
12/01: Nieuwjaarsreceptie
30/01: oudervereniging
24/02: kinderactiviteit
27/02: leefgroepvergadering:
Lg 2: 18 – 19 uur
Lg 1: 19 – 20 uur
Lg 5: 20 – 21 uur
01/03: leefgroepvergadering
Lg 4: 18 – 19 uur
Lg 3: 19 – 20 uur
05/03: oudervereniging
17/03: leefschoolband +ouderfuif
17/05: oudervereniging
27/05: Lentefeest/Communie
02/06: Leefschoolfeest
12/06: oudervereniging

Praatcafé:
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
▪ 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine

Leefgroep 4| Stokstaartjes
We hebben ons project 'Hoe kunnen we zelf een
sprookje maken?' tot een goed einde gebracht. We
hebben prachtige sprookjesverhalen gemaakt door te
▪ Zie website
schilderen en tekenen of door te dramatiseren of
door poppenkast te spelen. Voor elk wat wils en
iedereen heeft er op zijn manier van genoten. Het
was een top project volgens de kinderen. Nu kijken
▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
we volop uit naar de komst van de Sint komende
bs.oosterzele@g-o.be
dinsdag. De spanning stijgt... . Ook mochten we
▪ Inzendingen op papier dienen
deze week Basil terug in de klas verwelkomen. De
voor woensdag 11.30u
kinderen waren heel nieuwsgierig en wilden zijn beentje onmiddellijk
binnengebracht teaaien,
worden op het
de pijntjes verzachten. Wat een bevertjes, zo helpen. Wesecretariaat.
zijn blij dat Basil
terug is.
Toedeloe,
Marie-Luca en Valentine

MENU

DEADLINES

Leefgroep 4 | Gekko’s
Wij hebben ons opzoekwerk rond wereldrestaurant afgerond. Enkele kinderen
hebben al een leestekst over de nieuwe voedingsdriehoek gemaakt.
Hieronder zie je hem. Er is ook een aparte bewegingsdriehoek. Die zegt dat je
elke 30 minuten eens zou moeten rechtstaan.

Groeten van Jolan en Kato

Leefgroep 4| Stokstaartjes
Ons project ‘Hoe maak je een wereldrestaurant?’ gaat verder. Ouders van Stokstaarten
die graag een handje toesteken, zijn meer dan welkom. Geef de meester gerust een
seintje.
Als tussendoortje deden we dinsdag een experiment met eieren. We dachten allemaal
dat eieren niet sterk zijn. Maar vier eieren kunnen wel 70 boeken dragen! Hoe dit komt?
Het gewicht van de boeken wordt verdeeld over de vier eieren die in een vierkant
opgesteld staan. Ook de vorm van het ei speelt een rol. Een ei is ovaal. Door deze vorm
is de schaal sterker dan je zou
denken. Ronde bogen komt je bv.
ook tegen bij bruggen of gebouwen.
We vonden het experiment top. Dat
kun je zien op deze foto.

Leefgroep 5 | Feniksen

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddag activiteiten:
24/01/'17: Badminton dubbel te Oosterzele voor niveau 5 en 6
31/01/'17: Tussen 4-vuren te Zottegem voor niveau 3 en 4
7/03/'17: Netbal te Oosterzele voor niveau 5 en 6
14/03/'17 of 21/03/'17: Ijsschaatsen te Liedekerke (met de bus) voor niveau 3, 4, 5 en 6
21/03/'17: Dans te Zottegem voor niveau 1 en 2
13/06/'17: Kidstennis te Geraardsbergen (met de bus) voor niveau 1 en 2
Kinderen krijgen steeds 2 weken voor de activiteit een inschrijvingsbriefje mee.
Sportieve groetjes,
Marjolein

Warme oproep!
Beste leefschoolouder,
Op 15 oktober heeft Veerle, één van mijn beste vriendinnen, die in Portugal
woont, alles verloren in een brand. Op 2 dagen tijd is 1/3de van Portugal
platgebrand. Deze keer was er ook voor haar geen ontkomen meer aan.
Gelukkig heeft ze op tijd de moedige beslissing genomen om haar huis te
verlaten. Hierdoor is ze gelukkig nog in leven.
Graag doe ik via de flashboem een warme oproep om huisgerief in te
zamelen voor Veerle. Ze is alles kwijt, dus dit kan gaan van borden, bestek,
lakens, gordijnen, tapijt, handtas, curverbox tot groter materiaal als een
kast, bed ... Alles wat nog in goede staat is en anders naar een Kringwinkel
wordt gebracht bijvoorbeeld, kan naar mij thuis gebracht worden. Ik woon
in Sint-Lievens-Houtem, op 8 minuutjes rijden van de Leefschool. Mijn gsm
nummer is: 0473/644.544.
Tijdens de kerstvakantie komt Veerle naar België en wordt het ingezamelde
gerief met een vrachtwagen van vrienden naar Portugal gebracht.
Alvast bedankt.
Warme groet,
Inge (mama van Joshua Verstuyft, N6)

Help de bijen!
Dag leefschoolvriendjes,
Dat bijtjes belangrijk zijn, dat moeten we jullie
vast niet meer vertellen. Zonder de bijtjes geen
honing, maar vooral ook geen groenten en
fruit voor ons om te eten, geen duizenden
soorten plantjes op aarde. Zonder de bijtjes
kunnen we niet verder.
Dat het niet zo goed gaat momenteel met
onze zoemende vriendjes, dat weten jullie wellicht ook al. Ze hebben het moeilijk
omdat er in de landbouw vaak pesticiden gebruikt worden, er heel wat vervuiling is van
lucht en water, en omdat er steeds minder bloemetjes te vinden zijn waarop ze hun
nectar en stuifmeel kunnen vinden. Sinds dit jaar is ook de Aziatische hoornaar, een
supergrote wesp die uit Azië komt en bijen opeet, een nieuwe bedreiging voor de bijen.
Daar willen wij, Warre Van Hoye (schildpadjesklas) en zijn mama, iets aan doen. We
hebben bijtjes thuis en willen hen en alle andere bijtjes een
handje helpen. Dat kunnen we niet alleen.
Kennen jullie de spork? Dit is een struik of kleine boom, die ook
wel eens met een moeilijk woord Rhamnus Frangula of vuilboom
wordt genoemd. Het is een heel speciale struik, want hij bloeit
superlang, van de lente tot laat in de zomer. Uit de bloemen
komen kleine zwarte bessen, die niet lekker zijn voor de mens,
maar een delicatesse voor fruitetende vogels zoals de grote
lijster en fazanten. De spork trekt vlinders aan zoals de
citroenvlinder en het boomblauwtje. De rupsen van de
citroenvlinder kunnen zelfs enkel op sporkehout overleven!
Maar het leukste van al, vinden wij, is dat al die bloemetjes heeeeeel veel nectar en
stuifmeel geven. En dat maakt de spork als een paradijs voor onze fladderende én
zoemende vriendjes!
Ik spork, hij sporkt, wij sporken… Spork jij mee?
Hebben jullie nog wat plaats over in jullie tuin of in een park of langs de berm? En
hebben jullie zin om net als wij één of meerdere sporken aan te planten? Samen met
imkerij De Bijenvriend gaan we ervoor om 100 000 sporken te planten. Elke spork telt!
Via www.bijenvriend.be kan je eenvoudig je sporken bestellen aan 1€ per stuk. Afhalen
kan bij ons thuis op zondag 18 februari van 9 tot 12u: Oudenaardse steenweg 39 in
Balegem. Als het mooi winterweer is, maken we er die voormiddag een gezellig
kampvuurtje bij.
Heb je vragen? Laat maar horen via smartschool, fb of via
sienlievens@hotmail.com of spreek ons aan op school. Bedankt
alvast om ons te helpen! Bij-zonder lieve groetjes!
Warre en Nout, Seppe en Sien
Ps. Een spork groeit gemakkelijk op alle bodems, maar het liefst
op wat zure, licht vochtige grond. Hij kan tot 5 meter hoog
groeien als een kleine boom. Maar als hij echter regelmatig
gesnoeid wordt (wat meer takken en bloemen geeft), kan een rij
sporken uitgroeien tot een mooie heg of houtkant.

