23e jaargang | nummer 19/ 2 februari 2018 | redactie: Els

EDITORIAAL
Leefschoolbucketlist:
 brood bakken
 dino’s tekenen
 schat zoeken
 filmavond
 challenge-day
 pannenkoeken eten
 flashboem lezen
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Hoera… Martine bakt heerlijke pannenkoeken:
Jullie hebben het al gehoord of gezien de challenge-day op
zaterdag 27/01 was een groot succes. Het resultaat is
verbluffend ! Dit allemaal dankzij die grote groep
geëngageerde ouders, kinderen en personeelsleden !
Hartelijk dank iedereen om zo massaal aanwezig te zijn en
mee de handen uit de mouwen te steken ! Dinsdag 30/01
was het smuldag want dan konden kinderen en personeel
aanschuiven voor heerlijke pannenkoeken. Dit zijn
momenten om nooit te vergeten.

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪

24/02:
12/12: oudervereniging
kinderactiviteit
27/02:
12/01: Nieuwjaarsreceptie
leefgroepvergadering:
30/01: Lg
oudervereniging
2: 18 – 19 uur
24/02: Lg
kinderactiviteit
1: 19 – 20 uur
27/02: Lg
leefgroepvergadering:
5: 20 – 21 uur
01/03: leefgroepvergadering
Lg 2: 18 – 19 uur
Lg 4:
1: 19
18 – 20
19 uur
Lg 3:
5: 19
20 –– 20
21 uur
▪ 05/03:
01/03: leefgroepvergadering
oudervereniging
▪ 17/03: leefschoolband
Lg 4: 18 – 19 uur+ouderfuif
▪ 17/05: oudervereniging
Lg 3: 19 – 20 uur
▪ 27/05:
05/03: Lentefeest/Communie
oudervereniging
▪ 02/06:
17/03: leefschoolband
Leefschoolfeest+ouderfuif
▪ 12/06:
17/05: oudervereniging
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
Praatcafé:
▪ 02/06: Leefschoolfeest
▪ 09/02
12/06:vanaf
oudervereniging
15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪Praatcafé:
26/06 vanaf 15.30 uur
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 20/02,
30/03 vanaf
27/03,1515/05
uur en 05/06 van
▪ 8.45u
26/06 tot
vanaf
9.10u
15.30
in de
uurleraarskamer
o.l.v. Martine
Leerlingenraad:
▪ 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
▪ Elektronische
Zie website inzendingen stuur je

voor donderdag 12.00u naar
Inschrijvingen 2018-2019:
bs.oosterzele@g-o.be
Deze starten vanaf maandag 5 maart 2018 vanaf 8.30u voor DEADLINES
▪ Inzendingen op papier dienen
broers/zussen en kinderen personeel. Vanaf maandag 26
▪ voor
Elektronische
woensdaginzendingen
11.30u
stuur je
binnengebracht
voor donderdag te
12.00u
worden
naarop het
maart 2018 om 8.00u starten we met het inschrijven voor
secretariaat.
bs.oosterzele@g-o.be
de resterende plekjes. Gelieve de identiteitskaart van je
▪ Inzendingen op papier dienen
kind(eren) mee te brengen. Wens je meer info over de
voor woensdag 11.30u
binnengebracht
worden op het
school dan kan je steeds telefonisch contact opnemen met de directie
op hettenummer
secretariaat.
09/362.49.63 om een afspraak te maken.

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

Leefgroep 1| Pareltjes en Schelpjes
Zeg bakkertje, zeg bakkertje, wat doe jij met dat deeg? Onze kleinste leefschoolertjes
hebben al volop geëxperimenteerd met zoutdeeg. Ze hebben de winkel omgetoverd
tot een bakkerij met zelfgemaakte broden van zoutdeeg. We maakten brood in de klas
en leerden de verschillende smaken kennen. Op vrijdag brachten we een bezoekje aan
de lokale buurtwinkel en kochten we brood, sandwiches en leerden we ons brood
snijden met de snijmachine.
Deze week ging ons project nog verder. Op dinsdag maakten we zelf broodjes in de
buitenoven van Fenne haar opa. Wat was dat daar leuk zeg! Er was een glijbaan, diertjes
en natuurlijk ook lekkere broodjes. Hierna volgt nog een weekje vol bakplezier. Daarna
een weekje vakantie. Tot volgende week bakkertjes!!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hoi hoi lezers,
Deze week zijn we volop aan de slag gegaan binnen ons thema “Dinosaurussen”. We
hebben ons tekentalent kunnen bovenhalen door zelf dinosaurussen te teken. Dit
konden we doen aan de hand van een stappenplan. Van een diplodocus tot een
stegosaurus, en een dimorphodon tot een gevaarlijke, vleesetende tyrannosaurus: één
voor één hebben we ze kunnen uittekenen en één voor één zijn het geslaagde
kunstwerkjes.
Deze week vierden we Stiene haar verjaardag. Hieperdepiephoeraaaaa!!
Onze grote meid werd al 6 jaar. Dit hebben we gevierd met wat lekkere gezonden
versnaperingen. Hartelijk bedankt voor de lekkere attentie Stiene!
Vele brullende dino-kussen,
De kikkertjes en de schildpadjes.

Leefgroep 4| Gekko’s
Dag iedereen,
We hebben vorige vrijdag de schat gezocht aan de hand van de windrichtingen. We
moesten allemaal opdrachten doen om een stap dichter bij de schat te komen. We
hebben de schat gevonden maar mochten die niet direct opendoen. We moesten eerst
Dikke Bertha spelen want dat was boer Marcel zijn lievelingsspel. Dinsdag heeft juf
Martine lekkere pannenkoeken voor ons gebakken omdat de uitdaging gelukt is!
Morgen hebben we onze projecttoets over de windrichtingen.
In het 4e hebben Rune S en Ella Marie zelf een spel gemaakt om de maaltafels te
oefenen. Super leuk!

Tot volgende week!
Groetjes van Suzie en Dylan

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

Voedselteam

Pimp-je-amfitheater dag! Helpende handen!

Pimp je speelplaats – Bedankt en Nieuwe oproep
Aan alle helpende handen voor en achter de schermen: heel erg bedankt.
Jullie waren weer fantastisch!

Voor wie er zaterdag niet bij kon zijn:
we blijven aan de kar trekken:
een volgend werkmoment is gepland
op zaterdag 10 februari van 9
tot 12 u.

