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EDITORIAAL
Nu de sint weer huiswaarts keert en we allemaal dankbaar
zijn voor de gekregen geschenkjes, kunnen we zachtjes aan
naar kerst toeleven. De warmste en donkerste weekjes
komen eraan. Een ideale periode om eens extra zorg te
dragen voor elkaar!
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AGENDA

MENU
Leefschoolnieuws van de directie
Sint op onze school.
Dinsdag 5 december kregen we het bezoek van sint en zijn
2 pieten. Samen zijn ze van klas tot klas gegaan en overal
werden ze met open armen ontvangen. De kinderen
stelden hun vragen, zongen liedjes, deden een dansje,
gaven tekeningen af,… tot slot werd het klaskado geopend
en kregen alle kinderen een kleine attentie mee. Dankjewel
sint en pieten om tot bij ons te komen. Dit is echt een
heerlijk moment ! Rust maar goed uit en tot volgend jaar.
Ik wil ook alle bak”pieten” en inpak”pieten” bedanken om
de gezonde lekkernij te maken.

Praatcafé:
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 30/03
vanaf 15 uur
Zie website
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur

DEADLINES
Leerlingenraad:

inzendingen
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naar in de
en 05/06
van 8.45u
tot 9.10u
bs.oosterzele@g-o.be
leraarskamer
o.l.v. Martine
▪ Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

MENU

▪ Zie website

DEADLINES
▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Inzendingen op papier dienen

Emotionele remediëring:
Woensdag 6 december zijn Lut Celie en haar medewerkster Lisa langsgeweest om
samen met de werkgroep “emohoekjes uitbouwen” de input vanuit de klassen en de
vragen vanuit het team te bespreken. Lut was aangenaam verrast met de toffe ideeën
die werden aangebracht. Lisa zal dinsdag 9 januari in de voormiddag in elke
kleutergroep komen om samen met de kleuters en de juf hun emohoekjes en de
daaraan gekoppelde gevoelens samen op te nemen. Tijdens het team van maandag 15
januari zullen Lut en Lisa de leerkrachten begeleiden bij het zoeken/aanduiden van de
meest geschikte plaats op ons terrein om de verschillende emohoekjes uit te bouwen.
Daarna zal ook de volgende stap in dit proces samen met hen en het team genomen
worden (welke materialen willen we en zijn er voorradig ? Kunnen we tussentijds ook al
iets maken voor in de klas ?).
We kijken er alvast met veel goesting naar uit !

Leefgroep 1| Schelpjes en pareltjes
Hoihoi allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer.
De voorbije week was er geen ontkomen meer aan : Sint was in het land en hoe.
Op maandag liepen de kinderen rondjes in de klas en vroeg Inge, de stagejuf, verbaasd :
'wat is er aan de hand vandaag?'.
'Ah Inge, dat is de dag voor Sint'.
Op dinsdag was er een ommekeer.
Eerst sprongen de kinderen op en onder en door elkaar : 'Sinterklaas is daar!' om dan 2
minuten later muisstil op een bankje neer te zitten.
Hoe we ook proberen er zo weinig en rustig mogelijke aandacht aan te geven : Sint en
Piet blijven impressionante figuren.
Volgende week ruimen we op en sluiten we het kalenderjaar zo mooi mogelijk af.
Dag allemaal, binnenkort meer nieuws!

Leefgroep 3| tweede leerjaar
!!

!

Leefgroep 4| Gekko’s
Hallo iedereen,
Het was wel een spannende week hoor. Op dinsdag is de sint met zijn zwarte pieten op
bezoek geweest en daar keken wij al zo lang naar uit. Wij hebben hen onze leukste
danspassen getoond en wat waren wij allemaal trots!
Vrijdag zijn we begonnen aan onze nieuwjaarsbrief. Wij zetten ons beste beentje hierbij
voor want dit is voor onze allerliefste mama en papa en deze moet wel heel mooi zijn.
Wij starten voor de laatste twee weken geen nieuw project meer op maar werken die
twee weken rond kerst en onze nieuwjaarsbrief.
Groetjes en tot volgende week!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag hebben de Stokstaartjes
Jarno gevierd. Hij had een gezonde
29e verjaardag te vieren.
Dinsdag is de Sint in onze klas
schoentje klaar gezet. Gelukkig
kregen we iets lekkers van

de verjaardag van meester
bananencake mee om zijn
geweest. We hebben ons
waren we allemaal braaf en
Sinterklaas. Kijk maar.

Rune S. en Jits

Leefgroep 5 | Feniksen en Wolkenvangers
Dit waren de ingrediënten van onze toffe week:
o een snuifje niveauwerk
o een kopje PTI – legoklas
o een soeplepel Sinterklaas
o een mespunt theater
o een kilogram verwenpersoon
o een overdosis traktaties van onze jarigen (waarvoor dank: Rune, Eli en Toon)
o een grammetje script en circus
en het geheime ingredriënt:
onze lieve juffen.

Nieuwjaarsbrieven
Nieuwjaarsbrieven zijn er te verkrijgen in de klas van juf Marjolein telkens voor en na
schooltijd.
Er wordt een brief geknutseld voor de ouders in de klas maar wie graag ook een briefje
aan meter, peter, oma, opa,... geeft kan deze telkens komen kopen in de klas van juf
Marjolein. Het is €1 voor een brief.

Thebe’s soep for life
Thebe combineert haar
passie voor koken met
het goede doel en maakt
dit jaar soep voor het
Kinderkankerfonds. Deze
actie kadert in de
warmste week van Music
For Life.
Geniet van verse soep en
steun tegelijkertijd het
Kinderkankerfonds… een
ideale combinatie.
Meer info en bestellen
kan via deze link. Alvast
van harte bedankt!
Thebe

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.

Pepernootjes van de Sint ZONDER suiker
Wisten jullie dat de Sint ook dit jaar een suikervrij
lekkernijtje meehad: hij koos voor zelfgebakken
pepernootjes – en riep hiervoor de hulp in van
het Gezond Voedselteam.
Aan de smikkelende kindjes te merken, werden
ze zeer gesmaakt!
Ook eens proberen?
Hier alvast het (eenvoudig) recept (ca. 75
pepernootjes):

-

150 gram speltmeel
40 gram amandelmeel
100 gram kokosolie (of gewoon
boter)
80 gram verse dadels, ontpit (eventueel helft vervangen door gedroogde pruimen)
50 gram rozijntjes
1 ei
2 eetlepels koek & speculaaskruiden
2 theelepels (wijnsteen)bakpoeder
snufje (Himalaya) zout
Verwarm de oven vast voor op 160
graden. Doe de kokosolie in een klein
pannetje en smelt deze op laag vuur. Doe
dan de dadels en rozijntjes, samen met
de kokosolie en het ei in een
keukenmachine, en meng het tot een
egale massa. Voeg dan alle andere
ingrediënten toe, en meng het tot een
egaal geheel. Laat het eventueel enkele
uurtjes opstijven in de koelkast
(vergemakkelijkt het balletjes rollen).

Bekleed dan het ovenrooster of een
bakplaat met een bakpapiertje. Draai kleine balletjes van het deeg en druk deze een klein beetje plat
voor je ze op het rooster legt. Het mengsel is goed voor een heel rooster vol kruidnootjes. Probeer ze
ongeveer allemaal van hetzelfde formaat te maken.

Schuif het rooster dan de oven in, en bak de suikervrije kruidnootjes in ongeveer 15-20 minuten af. Ze zijn
klaar als ze mooi goudbruin zijn. De baktijd is een beetje afhankelijk van hoe groot je de kruidnootjes
maakt, dus hou ze de laatste minuten een beetje in de gaten.
Veel bakplezier,
het gezond voedselteam

