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AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie! Zie verder in deze
schoolkrant.

Leefschoolnieuws van de directie

12/01:
12/12: Nieuwjaarsreceptie
oudervereniging
30/01:
12/01: oudervereniging
Nieuwjaarsreceptie
24/02:
30/01: oudervereniging
kinderactiviteit
27/02:
24/02: leefgroepvergadering:
kinderactiviteit
27/02: Lg
leefgroepvergadering:
2: 18 – 19 uur
Lg 1:
2: 19
18 – 20
19 uur
Lg 5:
1: 19
20 – 20
21 uur
▪ 01/03: leefgroepvergadering
Lg 5: 20 – 21 uur
▪ 01/03: Lg
leefgroepvergadering
4: 18 – 19 uur
Lg 3:
4: 19
18 – 20
19 uur
▪ 05/03: oudervereniging
Lg 3: 19 – 20 uur
▪ 17/03:
05/03: leefschoolband
oudervereniging+ouderfuif
▪ 17/05:
17/03: leefschoolband
oudervereniging+ouderfuif
▪ 27/05:
17/05: oudervereniging
Lentefeest/Communie
▪ 02/06:
27/05: Lentefeest/Communie
Leefschoolfeest
▪ 12/06:
02/06: oudervereniging
Leefschoolfeest
▪ 12/06: oudervereniging
Praatcafé:
▪Praatcafé:
21/12 vanaf 15.30 uur
▪ 09/02
21/12 vanaf
vanaf 15.30
15 uuruur
▪ 30/03
09/02 vanaf
vanaf 15
15 uur
uur
▪ 26/06
30/03 vanaf
vanaf 15
15.30
uuruur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
▪Leerlingenraad:
19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
▪ en
19/12,
05/06
23/01,
van 8.45u
20/02,tot
27/03,
9.10u
15/05
in de
leraarskamer
en 05/06 van 8.45u
o.l.v. Martine
tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine

Verslag leerlingenraad van woensdag 20 december 2017.
Boterhameters duwenveel minder nu ze in groepjes van 8
kinderen binnen gaan.
Toiletmatjes: het is beter je voeten heel goed te vegen aan
de mat aan de inkom van het gebouw. Martine bekijkt dit
MENU
wel nog even met het poetspersoneel.
MENU
De haken (pinnen) in de muur van het huisje werden door
▪ Zie website
Djuro verwijderd. Bedankt Djuro !
▪ Zie website
Indien mogelijk wordt gevraagd om de put naast het
DEADLINES
voetbalveld te vullen met aarde. Martine geeft dit door aan
▪DEADLINES
Elektronische inzendingen stuur je
▪ voor
Elektronische
donderdag
inzendingen
12.00u naarstuur je
Djuro.
bs.oosterzele@g-o.be
voor donderdag 12.00u naar
Streep schilderen op bomen om de maximum klimhoogte
▪ Inzendingen
bs.oosterzele@g-o.be
op papier dienen
vast te leggen wordt in het voorjaar opgenomen door Djuro ▪ voor
Inzendingen
woensdag
op 11.30u
papier dienen
binnengebracht
voor woensdag 11.30u
te worden op het
en/of de oudste kinderen in de leerlingenraad.
secretariaat.
binnengebracht te worden op het
Marjolein zal tijdens de kerstvakantie netten voor de goals aankopen.
Begin januari
secretariaat.
worden deze bevestigd aan de goals.
Om ideeën uit leefgroep 3 ook in de leerlingenraad te krijgen zullen de juffen dit
noteren in hun kringschrift en meegeven met de leden van de leerlingenraad.
We zoeken nog ideeën om het huisje op te smukken in het voorjaar. Alle leden nemen
deze vraag mee naar hun groep. Wordt volgende leerlingenraad verder opgenomen.

Leefgroep 1| Pareltjes en schelpjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
We hebben feestelijke weken achter de rug. Boris werd 3 en dat werd natuurlijk gevierd,
gelukkige verjaardag lieve schat!
We waren natuurlijk ook bezig met de voorbereidingen van de andere feestelijkheden
die voor de deur staan.
Hou je al maar vast, want onze nieuwjaarsbrief is mooier dan ooit! Je moet nog even
wachten tot 1 januari, maar we mogen wel al verklappen dat we iets maakten met
zoutdeeg. We hebben er even van het zout geproefd, die smaak kenden we nog niet
goed!
En heb je al gezien hoe gezellig onze klas de laatste weken was? We hebben een valse
kerstboom staan in de klas en vonden een echte spar in onze schooltuin.
We dachten even om die te gaan versieren, maar kozen dan toch maar versiering in de
klas.
Lichten uit en kaarsjes aan, sttt ... ons kringetje gaat beginnen.
Daaag, mooie en vredevolle dagen voor elk van jullie!

Leefgroep 4| Stokstaartjes
Hallo allemaal,
De Stokstaartjes wensen iedereen een zeer fijne vakantie toe.
Een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!
Wij gaan de vakantie feestend in met ons kerstfeestje op vrijdagnamiddag.
Iedereen kreeg een Alexandertje. We maakten een leuk cadeautje voor elkaar.
Samen leuke spelletjes spelen en gezellig eten staat op ons programma.
We versierden de klas zodat we helemaal in de kerstsfeer zitten.
Tot volgend jaar! 😊
De Stokstaartjes

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hier zijn de wolkenvangers voor de laatste keer in 2017.
Deze week was er één met veel variatie. N6 moest nog hard werken aan een paar
toetsen Frans, taal en wiskunde. In project waren we ijverig bezig aan onze
nieuwjaarsbrieven. Maar daarover verklappen we verder niks. Op dinsdag mochten we
eens een dagje in het middelbaar doorbrengen. We bezochten het KAZ en konden al
eens proeven van de module wetenschap, Latijn, STEM, cultuur, zorg of talen. Het was
een leerrijke ervaring! Op vrijdag mochten we heerlijk ontspannen en werden we
beloond voor ons harde werk van de voorbije trimester. We speelden
gezelschapsspelletjes in de voormiddag en kregen daarbij heerlijke chocolademelk. In
de namiddag was er ons langverwachte kerstfeestjes met zelfgemaakte pakjes. Heerlijk
verrassend om eindelijk te weten te komen wie de voorbije weken ons stiekem
verwendde!
Aan allen een fijn eindejaar en tot in 2018! Van juffen en de wolkenvangers!

Leefgroep 5 | Niveau 6 – Junior Journalist
Traditiegetrouw deed niveau 6 ook dit jaar mee aan de junior-journalistenwedstrijd.
Er werden 3 teksten door ons geselecteerd en doorgestuurd.
Wie zal de uiteindelijke winnaar zijn? Nog even vol spanning afwachten.
Wij geven alvast een dikke pluim aan iedereen die zich inzette om iets moois te
schrijven over vriendschap. Want dat was het thema van dit jaar.
We laten jou deze week mee proeven van het verhaal “De wereld vergaat” van Ella
Baert. Zij werd niet genomineerd maar haar tekst is zeker de moeite waard om te lezen.
Geniet ervan!
Wordt vervolgd ...
Het verhaal vinden jullie aan het einde van deze flashboem!

Actie warmste week

Proficiat aan onze meisjes voor dit mooie initiatief. Jullie maakten er een echte
warme week van op onze leefschool! Dikke pluim!

Thebe’s soep for life
Dankjewel Thebe en Kasper voor jullie warme soep!

Nieuwjaarsreceptie

Musicalworkshop

Dansstage

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 SintLievens-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.

Junior journalist – Ella Baert

