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AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪

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

Leefschoolnieuws van de directie
Aan iedereen de allerbeste wensen voor 2018 ! Maak er
alvast een gezond, inspirerend, creatief, liefdevol jaar van.

MENU
MENU
▪ Zie website
▪ Zie website

DEADLINES
▪DEADLINES
Elektronische inzendingen stuur je
▪ voor
Elektronische
donderdag
inzendingen
12.00u naarstuur je

Nieuwjaarsreceptie:
bs.oosterzele@g-o.be
voor donderdag 12.00u naar
▪ Inzendingen
bs.oosterzele@g-o.be
op papier dienen
Op vrijdag 12/01 om 17.30u verwachten we alle ouders en
▪ voor
Inzendingen
woensdag
op 11.30u
papier dienen
hun kinderen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Voor de
binnengebracht
voor woensdag 11.30u
te worden op het
kleuters wordt een voorleesmoment voorzien en voor de lagere een
workshop.
De op het
secretariaat.
binnengebracht
te worden
secretariaat.
ouders kunnen ondertussen wat gezellig bijpraten. Jij bent er toch ook bij ? Tot dan.

Gezocht!
Een blauwe pantoffel met poes erop is zoek geraakt. Heb je die gevonden dan mag je
deze aan Tess (N3) geven. Zij zal heel blij zijn.

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Allereerst de beste wensen voor iedereen, een goede gezondheid en veel liefde om ons
heen. Een nieuw jaar, een nieuwe start en we zijn er onmiddellijk in gevlogen met het
thema 'gevoelens/emoties'. Soms weten we met onze emoties geen blijf en weten we
niet goed wat we voelen en hoe we daar dan moeten mee om gaan. Geen probleem
voor ons want we zijn onze gevoelens netjes op een rij aan het zetten en we leren hoe
we er mee om moeten gaan. Dit naar aanleiding van het prachtige prentenboek 'de
kleur van emoties' van Anna Llenas. Het monstertje in het boek is helemaal in de war en
weet niet wat er aan de hand is...Een lief meisje komt hem helpen en zegt dat hij teveel
emoties door elkaar heeft. Het is tijd om ze te ordenen(in flesjes dan nog wel):rood van
boosheid, groen van kalmte, geel van blijdschap, zwart van angst, blauw van verdriet.
Na het ordenen zit hij toch nog met een emotie... je vraagt je misschien af welke deze
is? Een emotie waar je hartje sneller van gaat slaan...rarara.
Ook Amina haar hartje ging deze week een beetje sneller want ze mocht haar 6de
verjaardag vieren in de klas. 6 jaar is al heel wat, echt iets om trots op te zijn! Proficiat
lieve meid en bedankt voor de lekkere traktatie. Daar de kinderen dolenthousiast zijn
over ons nieuwe thema doen we volgende week nog een beetje verder. Dikke pluim om
zo veel leuke dingen mee te brengen voor ons thema.Tot volgende week.
Toedeloe,
Marie-Luca en Valentine

Leefgroep 3| Maanvisjes en Zeepaardjes
Eerst en vooral aan alle Leefscholers een gelukkig nieuwjaar! Kus Kus Kus
Met de start van het nieuwe jaar werken wij steeds rond ‘de tijd’. We leren over de
dagen, de maanden, soorten kalenders, ons dagverloop, enz… Van alles wat we leren
maken we ons eigen lapbook. Dat is een mapje met allemaal leuke flapjes.
Tijdens muzische vorming maken we zelf stop motion filmpjes. Dit is de eerste keer dat
we dit doen!
Tot op de nieuwjaarsreceptie!
Groetjes van Shirley & Marjolein

Leefgroep 4| Stokstaartjes
Beste mensen,
Maandag hebben de Stokstaartjes de taken ingedeeld voor ons wereldrestaurant De
Gekke Stok. Deze opent zijn deuren op donderdag 11 januari.
We zullen gerechten maken uit verschillende delen van de wereld. Hier zie je de
menukaart van de Stokstaartjes:
- Europa: Griekse pastasalade
- Azië: Courgettesoep met groene curry en kokos
- Australië: mueslirepen
Op donderdagnamiddag (vandaag) zullen we alle gerechten klaarmaken. Vanavond om
half vijf ontvangen wij ons gezin. Spannend!
Groeten van de Stokstaartjes

Leefgroep 5| Feniksen
Dag lieve lezertjes!
Maandag moesten we nog wat bekomen want het was nog maar net vakantie geweest
en was het een hele dag niveau. 💩 Dinsdag hebben de kinderen van de film in de
namiddag het script doorgelezen, de rollen verdeeld en de titel gekozen. Maar die ga ik
lekker niet vertellen. Hahahahihihohoho! We kregen ook de taak om onze tekst goed in
te studeren, want donderdag is de
eerste opnamedag!
Woensdag hebben we kennisgemaakt
met de nieuwe move tegen pesten.
Wist je dat die Stip-it heet??? Deze
vier stippen staan elk voor een regel
tegen pesten!

Donderdagnamiddag was de max! De eerste opnames voor de film zijn gebeurd! En ze
zijn ook goed gelukt!
Vrijdag is het bij niveau 6 'de juiste click'. Dat is een spelletje op de tablet dat te maken
heeft met veilig internetten. In de namiddag gaan we de leerstof in verband met circus
en film verwerken.
Liefs,
Hoofdrolspeler Isha

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Maandag was het de hele dag niveauwerk: taal, wiskunde en Frans. Dinsdag hebben we
gevoetbald tijdens de turnles. Donderdag zijn we gestart met filmen. Vrijdag hebben
we verder gewerkt aan onze film.
Groetjes van Thebe 🤗 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.
Ondertussen is ook de winnaar bekend. Eden Bogaert heeft voor onze school de Pluim
gewonnen en krijgt een boekenpakket cadeau. De prijsuitreiking gaat door op 21
januari 2018 in de bib van Scheldewindeke.
Deze week laten we jullie genieten van het verhaal van Annelies Van Theemsche: de
vriendschapetende man (te vinden aan het einde van deze flashboem).
Geniet ervan!

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

Musicalworkshop

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 – Annelies Van Theemsche

