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EDITORIAAL
Alweer een boeiende week achter de rug: in leefgroep
5 startten de filmopnames, in leefgroep 4 vonden ze
een heuse schatkaart (en een schat?), leefgroep 3
maakte zich meester van de tijd. De oudste kleuters
kozen een nieuw , groot en beetje gevaarlijk project en
de jongste kleuters bakten er op los.
Morgen is het challenge-day! Lukt het ons?
Veel leesplezier!
Leefschoolnieuws van de directie
Challenge-day: zaterdag 27/01 van 9.00u tot 16.00u. Jij
bent er toch ook bij ? Benieuwd of dit zal lukken.
Schort en koekenpan liggen al klaar.

Aandacht! Aandacht!
Hou alvast 24 februari vrij voor onze mega coole
super toffe spetterende kinderactiviteit!!!!!
Meer info volgende week.
Groetjes,
Lieselot en Marjolein

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

MENU
▪ Zie website

MENU
DEADLINES
▪ Zie website

▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Inzendingen
Elektronischeop
inzendingen
papier dienen
stuur je
voor woensdag
donderdag11.30u
12.00u naar
binnengebracht
bs.oosterzele@g-o.be
te worden op het
▪ secretariaat.
Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

DEADLINES

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Lieve ouders,
Deze week hebben we gesprokkeld voor een nieuw project. Elk kikkertje en schildpadje
kreeg een blokje en aan de hand van deze blokjes werd er gestemd. De strijd ging
tussen robots of dinosaurussen. Uiteindelijk hebben de dino’s gewonnen met een hele
hoge voorsprong. Binnen dit project gaan we nu op zoek naar wat we allemaal willen en
kunnen leren over deze reptielen. Alvast bedankt voor het leuke een leerrijke materiaal!
Ook ons schildpadje Aliéna werd deze week in de bloemetjes gezet want zij werd op
woensdag 24 januari 6 jaar. Met hele lekkere pannenkoeken hebben we ons buik(je)
kunnen vullen. ;-) Hiep hiep hoeraaa!!
Lieve, gevaarlijke dinogroeten,
Kikkertjes en schildpadjes

Leefgroep 3| Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen,
Wij zijn klaar met ons thema van de tijd. De kinderen weten nu alles rond de maanden,
de dagen, de seizoenen,... Wij hebben elk ons eigen lapbook gemaakt waarop wij dan
onze kalender kunnen bijhouden. Het is bij iedereen iets heel moois en persoonlijks
geworden.
Nu is het tijd voor een nieuw project. Zijn jullie even benieuwd als wij?
Lieve groeten,
De juffen

Leefgroep 4| Stokstaartjes
Hallo allemaal,
Ons project ‘Hoe maak je een wereldrestaurant’ is nu
gedaan.
Vorige vrijdag hebben we een heel speciale toets gemaakt.
We maakten zelf slijm.
We moesten hierbij een stappenplan volgen net zoals bij een
recept.
Bij de meeste kinderen van de klas is het slijm goed gelukt.
Kijk zelf maar!
Wil je zelf ook slijm maken. Je mag ons stappenplan
gebruiken. Veel plezier!
Groeten,
De Stokstaartjes

Leefgroep 4| Gekko’s
Beste lezers,
Vrijdag hebben we zelf slijm gemaakt. Het was heel leuk. Als je het zelf eens wil maken
heb je dit nodig: lenzenvloeistof, verf, scheerschuim, bakingsoda, lijm en water.
Maandag lag er een schatkaart in onze klas.
We denken dus dat er een schatkist op
school verstopt ligt! We houden een mini
project over de windrichtingen. Dat zijn
noord, oost, zuid en west. Om dat te
onthouden bestaan er verschillende trucjes
met de eerste letters:
1. Nooit Opstaan Zonder Wekker
2. Nooit Oorlog Zonder Wapens
3. Nooit Oma Zonder Wandelstok
We hebben dinsdag zelf een windroos
gemaakt. Als we vrijdag ons project afgerond hebben
gaan we de schatkist zoeken! We laten jullie weten wat
er in de schat zat!
Tot volgende week.
Groetjes van Jolan, Luna en de Gekko's

Leefgroep 5| Feniksen
Lieve lezers!
Maandag hadden we een hele dag niveau! Tof!
Dinsdagochtend leerden we veel bij rond fossielen, dankzij Eli.
Dinsdagnamiddag werkten we verder rond de geschiedenis van de film. We maakten
kaartjes voor de tijdslijn.
Woensdagochtend was het de expo van Marik en maakten we allemaal ons eigen slijm.
Leuk!
Op donderdag kwam David, de nonkel van Marik en onze cameraman de laatste scènes
filmen. Wat een leuke dag!
Het circusteam legde de laatste hand aan hun voorstelling!
Lieve groetjes,
Marik en Sofie

!!!!!!!WOLKENVANGERS EN FENIKSEN!!!!!!!
ATTENTIE: OP 1 FEBRUARI 2018 OM 18U GAAT DE FILM- EN
CIRCUSVOORSTELLING DOOR. ALLE OUDERS VAN HARTE WELKOM!!!

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lieve lezers,
Maandag was het in de voormiddag niveau, in de namiddag had het zesde muzische.
We hebben onze toneelstukjes rond de jabbertalk afgewerkt en aan de hele klas laten
zien. Wanneer we hiermee klaar waren, was de eerste dag school van deze week al weer
voorbij.
Dinsdag zijn we gestart met de geschiedenis van de film te onderzoeken, iedereen
kreeg een klein deeltje van de geschiedenis. Het was aan ieder groepje om de
belangrijkste gebeurtenissen eruit te halen en samen te vatten. Bij turnen hebben we
goed geoefend rond badminton omdat het woensdagnamiddag wedstrijd was.
Vandaag hebben we bijna een volledige dag rond project gewerkt. In de voormiddag is
regisseur Nicolaas Rahoens langs geweest. We hebben hem verschillende vragen
mogen stellen en zijn zelf aan de slag gegaan als acteur, regisseur, geluidsman en
lichtman. In de namiddag hebben we scène 6 opgenomen en verder gewerkt aan de
geschiedenis van de film. Het groepje van circus heeft alle acts nog eens goed
ingeoefend.
Groetjes van Ella, Jena en de wolkenvangers

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddag activiteiten:
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

Leerlingenraad: verslag dinsdag 23/01/2018
Ideeën huisje opsmukken : bel met een touw, gevoelshoek, dekentje/kussens,
opnieuw schilderen (zon, berg, klavertjes 4, regenboog), glijbaan door het raam,
vuil opruimen, hek als deurtje.
Netten goals: juf Marjolein is hiermee bezig.
Schoenen moeten in het schoenenkastje gezet worden.
Wanneer kinderen takken uit de takkenhaag nemen moeten ze deze na
gebruikt terug leggen en niet laten rondslingeren.
Leefgroep 3 heeft een handig kringschrift dat wordt meegebracht bij elke
leerlingenraad. Daarin worden items/ideeën voor de leerlingenraad genoteerd.
Werkt zeer goed voor jongere kinderen omdat we dit samen met de andere
leden van de leerlingenraad doornemen en bespreken.
Streep op de bomen wordt in het voorjaar aangebracht door Djuro.
Put vullen zijkant voetbalveld wordt door Djuro samen met Rune, Isha en Niels
gevuld.
Uitdaging zaterdag 27/01: nog even een oproep gedaan. Er is alvast zeer veel
bereidwilligheid.
Nieuw klein voetballetje aankopen (Martine).
Voorstel: nieuw spel op de speelplaats verven: Reis rond de wereld. Oudste
kinderen in de leerlingenraad mogen dit in het voorjaar uitvoeren. Voorlopig kan
krijt gebruikt worden.
Fruitafval op onze school: kinderen aanzetten tot beter sorteren. Even
herinneren: Groene vuilbakken dienen alleen voor restafval. Fruitafval moet in
de speciale bak gegooid worden (niet op de grond, niet in het huisje, niet in de
blauwe zak, niet in de groene afvalbakken aan de muur).
Klein onderzoekje: Waarom is er zoveel fruitafval ? Kinderen nemen niet de tijd
tijdens de pauzes om hun fruit volledig op te eten, ze lusten het meegebrachte
fruit niet, willen geen fruit eten op dat moment. PS. Het fruit van de traiteur
moet je niet nemen enkel wanneer je er zin in hebt. Rest wordt versneden voor
kleuters en/of opvang.
Tips: laat je fruit zitten tot de volgende pauze, deel met een vriendje (wel thuis
vertellen), neem je fruit terug mee naar huis en vraag ander fruit, eet je fruit na
schooltijd, bespreek met mama/papa welk fruit je wel graag eet, berg
banaan/kiwi (kwetsbaar fruit) op in een doosje, laat je fruit vooraf schillen en in
kleine stukjes snijden, eet gedroogd fruit of noten,… Er wordt gevraagd dat
kinderen elkaar aanspreken indien ze zien dat er met fruit gemorst wordt want
dit kan echt niet op onze school.

Uitnodiging oudervereniging op dinsdag 30/01
Volgende week dinsdag 30/1 is er vergadering van de oudervereniging om 20 u. Op het
menu deze keer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Terugblik op spaghettiavond
Terugblik op Sinterklaas
Terugblik op Nieuwjaarsreceptie
Project Lut Celie/Pimp je speelplaats
Praatcafé krokusvakantie (locatie)
Kinderfuif 24/2
Stand van zaken Leefschoolband
Ouderactiviteit 17/3
Opbrengstactiviteit? (ontbijtpakketten?)
Varia:
-

opruim berging naast fietsenstalling
WK voetbal op groot scherm:
o Ma 18/6 17u Belgie-Panama
o Za 23/6 14u Belgie-Tunesie
o Do 28/6 20u Belgie-Engeland

Van harte welkom!

Pimp-je-amfitheater dag! Helpende handen!

