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EDITORIAAL
Bakker, bakker, wat doe jij vandaag?
Hoe voelen we ons?
Hoe zit het met de tijd?
Hoe maken we een film?
Vele vragen, vele ontdekkingen, vele ervaringen, vele
antwoorden. Lees er alles over in deze schoolkrant.
Onze kindertjes zitten niet stil. (Of soms ook? ☺)
En jullie, beste ouders, verwachten we massaal op 27
januari op onze speciale werkdag. Het pimp-team
daagt alle ouders en kinderen uit. Lees er alles over
achteraan deze schoolkrant!
Leefschoolnieuws van de directie
Nieuwjaarsreceptie ouders/kinderen:
We konden met zijn allen een glas heffen op een
“uitdagend” 2018. Hopelijk kan jij op 27/01 een
bijdrage leveren om de uitdaging te vervolmaken. De
intekenlijsten zijn gevisualiseerd op grote panelen. Als
tegenprestatie zal ikzelf pannenkoeken bakken voor
alle kinderen en personeel. Ik heb dit moment al
vastgezet in mijn agenda en mijn schort en koekenpan
liggen ook al klaar.

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪

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

MENU
▪MENU
Zie website

Emotionele hoekjes:
DEADLINES
▪ Elektronische inzendingen stuur je
Lut Celie is samen met haar medewerker Leen naar
DEADLINES
voor donderdag 12.00u naar
het team gekomen om voorstellen te brengen rond
▪ bs.oosterzele@g-o.be
Elektronische inzendingen stuur je
▪
Inzendingen
voor donderdag
op papier
12.00udienen
naar
emohoekjes in de klas en op de speelplaats. Met het
voor
bs.oosterzele@g-o.be
woensdag 11.30u
team worden keuzes gemaakt en uitbouw
▪ binnengebracht
Inzendingen op papier
te worden
dienen
op het
secretariaat.
voor woensdag 11.30u
uitgetekend. Eens we weten wat, waar, wanneer en
binnengebracht te worden op het
hoe bouwen we onze hoekjes koppelen we terug naar onze secretariaat.
ouders. Woensdag
31/01 gaat de werkgroep een kijkje nemen in De Driepsprong in Deerlijk.
▪ Zie website

Donderdag 08/02 is er voor het zesde leerjaar een snuffeldag in de
middenschool van Herzele.

Nieuwjaarsbrief aan de minister
Liefste mevrouw/mijnheer beleidsmaker,
Met deze zelfgeschreven brief
Wil ik echt heel lief
Je aandacht vragen
Want voor een directeur zijn het al jaren moeilijke dagen.
Wij zijn dag en nacht in de weer
Keer op keer
Voor onze school, ouders, kinderen en personeel
Maar zonder extra administratie is dit veel te veel.
Ik wil nog één ding
Meer ICT-ondersteuning
Want met het schamele bedrag dat ik daarvoor heb gekregen
Kan ik mijn kinderen in de klas onvoldoende laptops, tablets, smartborden,
... en andere ICT-middelen geven.
Dus...
Je kreeg van mij al eerder een lege doos
En nu hoop ik eindelijk na een poos
Te worden gehoord want zeg nu zelf u bent toch niet doof
Een waardige tegemoetkoming, beloof(d) ?
Zelf heb ik nog maar een paar jaren te doen
Maar dit is voor mij en mijn jongere collega's echt geen fatsoen
Daarom mevrouw/mijnheer
Maak prioriteit voor het basisonderwijs en geef ze eindelijk ook eens meer.
Een verwachtingsvolle zoen
Van je kapoen,
Martine Vande Moortele
Directeur

Leefgroep 2 | Schelpjes en pareltje
Lieve ouders,
De kerstboom is opgeruimd, het kleurenmonster ontwarde onze gevoelens en de
nieuwe peutertjes hebben hun draai gevonden. Bij de schelpjes kwam Fenne erbij in de
klas en bij de pareltjes kwamen er 3 nieuwe peutertjes: Nout, Noor en Renée. Welkom!!
Vorige week vierden we ook de verjaardagen van Korneel, tycho en Yeison. Alvast nog
eens proficiat!!
Het kleurenmonster heeft verschillende gevoelens zoals wij waarrond we 2 weken
gewerkt hebben.
We zijn klaar voor een nieuw project!
We keken wat er leefde in onze klassen en kozen voor een project met heel veel
beleving ; 'bakker, bakker, wat doe jij vandaag?'
Tot volgende week bakkertjes!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Deze week leerden we verder over onze emoties en zochten we hulpmiddeltjes om ons
te helpen. Zo maakten we allemaal een 'lief woorden doosje' om ons op te beuren als
we een beetje triest zijn. We stoppen er lieve woordjes, leuke herinneringen of kleine
leuke spulletjes(steentje, een pluimpje of een mooi schelp van op vakantie) in. Dus
hebben we een dipje dan openen we ons doosje... . Vul gerust verder aan, hoe meer
lieve woorden en dingen hoe beter. Soms zijn we ook eens boos en weten we met
onszelf geen blijf en daarvoor hebben we een 'boze bal' (alias stressbal) gemaakt, daar
kunnen we dan stevig in knijpen of tegen de grond ploffen, kortom met onze boosheid
op een goede manier omgaan zonder anderen daarin te betrekken. En bang zijn we al
helemaal niet meer na onze afspraak met de toverboom Die ligt in het wilde woeste
woud en daar durven we allemaal door. Voorbij de grote, vuurspuwende draak, de
bijtende spin, de enge, griezelige heks en zelfs 3 skeletten. Wij zijn dapper zoals bang
mannetje en voor die spoken onder ons bed... daar kopen we een taartje voor, hihi. Wat
een prachtig verhaal, iedereen kon zich er in vinden. We hebben het ook muziek
verwerkt en onze gevoelens op muziek getekend. We zijn emotie-experts geworden...
hum hum. Volgende week gaan we sprokkelen naar een nieuw project, er zitten er nog
enkele in de koelkast en wie weet zijn er alweer fantastische ideeën. Gefeest hebben we
deze week ook gedaan want Briek is 5 jaar geworden, proficiat stoere man en bedankt
voor de lekkere pannenkoeken met slagroom, we hebben ervan genoten.
Toedeloe,
Marie-Luca en Valentine

Leefgroep 3| Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag allemaal,
In leefgroep 3 werken wij nog steeds rond de tijd. Onze lapbook raakt steeds meer
gevuld en onze kennis van kalenders en tijd daarmee natuurlijk ook!
Tijdens muzische vorming maakten we stop motion filmpjes. Het was even zoeken naar
de juiste manier om met de camera en de bewegende beelden te werken, maar de
resultaten zijn heel leuk. De kinderen hebben er heel hard aan gewerkt. De filmpjes zijn
te zien op de website.
Ook dé film van het eindproduct van de dierentuin staat eindelijk op onze website.
Daarvoor moet je wel een beetje naar beneden scrollen op de homepagina.
Ziezo dat was het dan!
Fijn weekend.
De leukste juffen van heel het heelal (woorden van de kinderen hihi).

Leefgroep 4| Stokstaartjes
Hallo!
Vorige week donderdag hebben we ons wereldrestaurant De Gekke Stok geopend. Het
was een groot succes want er waren heel veel mensen! We hadden 112 reservaties. In
ons restaurant waren verschillende werelddelen. De Gekko's hadden Afrika, NoordAmerika en Zuid-Amerika. Bij Afrika kon je lekkere zoete aardappel-pindasoep krijgen.
Zuid-Amerika maakte guacamole en een rode bieten dipsaus waar je pastinaak kon
indoppen. Noord-Amerika maakte American Coockies, die waren een beetje mislukt
maar toch lekker! We willen graag de ouders van de Gekko's en Stokstaartjes bedanken
voor de hulp tijdens het koken en bij de opkuis.
Morgen doen we een super leuke toets. We gaan slijm maken!!!

Leefgroep 5| Feniksen
Lieve lezers,
Op maandag deden we vertelkring en wat hebben onze klasgenootjes leuke zaken
gedaan dit weekend!
Dinsdag kregen we twee mooie expo's te zien: eentje van Gust over Lego
Mindstorms en eentje van Arno over Michael Jackson. In de namiddag hebben rond
de geschiedenis van de film gewerkt.
Op woensdag gingen we zwemmen met kledij. Dat is wel wat lastiger dan gewoon
in bikini of zwembroek, maar wel een leuke ervaring! s' Ochtends leerden we
vanalles bij over bioluminiscentie. Wil je er meer over weten: Maïté kan er echt heel
veel over vertellen.
Donderdagnamiddag hebben we ons voorbereid op het forum dat we vrijdag
moeten doen! Kom maar kijken :-)
Groetjes,
Bas en juf

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Deze week was het kei-leuk.
maandag hadden we een volledige dag niveau, gelukkig werd dit voor de zesdes even
afgewisseld met muzische. Tijdens deze les hebben we geleerd over "jabbertalk" dit is
een eigen verzonnen taal. We mochten onze eigen taal uitvinden in kleine groepjes en
een kort toneeltje voor de klas brengen. Donderdag is het aan de vijfdes om hun
jabbertalk boven te halen!
Dinsdag hebben we scène 5 verder gefilmd van onze film, dit lukte niet allemaal vorige
week. Scène 5 is namelijk vrij lang en doordat onze batterij van de camera leeg was
gegaan, moesten het filmen eventjes stilleggen.
Gelukkig was onze gevaarlijke scène al gefilmd en opgeslaan, zodat we deze niet
opnieuw moesten filmen. Onze cameramannen Gellért en Iljo doen het schitterend.
Met statief, vanuit verschillende hoeken filmen ze erop los. “Actie! “, “Cut” , “stilte voor
opname”, ... we kennen er alles van ondertussen.
Woensdag zijn we gaan zwemmen en
neen niet gewoon in onze zwembroek
of badpak. We hebben deze keer
moeten zwemmen in onze kledij, dit
was niet altijd even makkelijk en vrij
vermoeiend maar toch hebben we ons
goed geamuseerd!
Eén bepaalde scène speelde zich in het donker af. We mochten daarom op donderdag
avond komen opnemen. Leuk en spannend! Dankjewel aan de ouders die ons
assisteerden.

Zoals de meesten wellicht al weten heeft onze Andreas vorig jaar meegespeeld in een
kortfilm 'Maverick'. Op zaterdag 27 januari om 12u45 gaat de film in première in
de Studio Skoop in Gent. De leerlingen van het 6de leerjaar en hun juffen worden
uitgenodigd om op deze première aanwezig te zijn. Hoe passend in ons project!
tot de volgende!
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 Isahlie Smitz: gedicht
vriendschap (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

Pimp-je-amfitheater dag! Helpende handen!

Junior journalist – Isahlie Smitz

