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EDITORIAAL
De eerste projecten werden gekozen in de groepen. N1 kan zijn
eerste woordjes al lezen en maken.
En wij … wij nodigen jullie uit voor een eerste gezellig samenzijn
‘pimp je aperitief’ op zondag 17 september.
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Pimp je aperitief: omdat we het belangrijk vinden dat ouders,
teamleden en kinderen elkaar ontmoeten organiseert de
oudervereniging o.l.v. Evelyn zo’n gezellig ontmoetingsmoment
op zondag 17 september van 10.30u tot 14.00u. Jij ben er toch ook
bij ?
De eerste oudervereniging gaat door op dinsdag 19 september
om 20.00u in de leraarskamer (of refter nieuwbouw). Tijdens
deze bijeenkomst worden ideeën, bekommernissen, plannen, …
besproken. Alle ouders zijn hierop welkom.
Vrijdag 22 september: STRAPdag. Het is de bedoeling dat we
met zoveel mogelijk kinderen die dag Stappend, Trappend, via
carpooling of met de bus naar school komen. Hopelijk zijn de
weergoden ons die dag gunstig gezind.

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

17/09: Pimp je aperitief
19/09: oudervereniging
20/09: pedagogische studiedag
26/09: Lut Celie in de bib
29/09: schoolfotograaf
18/11: etentje Leefschool
12/01: Nieuwjaarsreceptie
24/02: kinderactiviteit
02/06: Leefschoolfeest
27/05: Lentefeest/Communie

praatcafés:
▪

MENU
▪ Zie website

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

Project emotionele hoekjes uitbouwen op onze
speelplaats waar kinderen terecht kunnen met hun emoties. Wil
je hier meer over weten kom dan zeker op dinsdag 26 september
om 20.00u naar de infoavond door Lut Celie (van de Bleekweide)
in de bibliotheek van Scheldewindeke. Je kan je inschrijven
via bibliotheek@oosterzele.be. Inkom: € 5. Daarna werken we
een stappenplan uit waarbij onze teamleden, ouders en kinderen
sterk betrokken worden. Hier hoor je zeker meer van !
Zoekertje: weet iemand waar we een frigobak op 4 wielen kunnen aankopen ? Mag nieuw of
tweedehands zijn. Graag gegevens doorgeven aan Martine zodat we deze tijdens onze
festiviteiten niet meer hoeven te huren. Dank bij voorbaat.
Martine

Abonnementjes
Wie graag een abonnement neemt op Boektoppers, Bobo, National Geographic Junior of … kan
het geld en de bestelbon nog tot woensdag 20 september afgeven aan de klasjuf. Donderdag 21
september 2017 worden de bestellingen afgesloten.

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Dag ouders,
Hier wat nieuws uit onze klasjes. We gingen deze week op zoek naar ons eerste project. Aan de
hand van tekeningen, schilderijen en gesprekjes konden de kinderen zich vragen stellen over
onderwerpen waar ze toch meer willen over weten. Onze eerste projectvraag is: "Waar zitten de
insecten?" Je mag dus boekjes, prenten en allerlei andere info over dit onderwerp meegeven. Zo
kunnen wij op zoek gaan naar de oplossing op deze vraag.
Deze week stonden er ook weer twee augustuskindjes in de kijker met hun verjaardagsfeestje.
We hebben lekker gesmuld en leuke klascadeautjes gekregen. Hartelijk dank en dikke proficiat
aan Basil en Rosan, beide 4 jaar geworden.
Tot volgende week, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Niveau 1
Liefste ouders,
Wij zijn nu al een paar weekjes bezig en hebben al heel veel geleerd. Maandag starten we zelfs al
aan een nieuw boekje voor taal.
Zo kunnen wij ook al zelf woordjes maken met de letters k, i en m.
Ook rekenen gaat goed vooruit. Zo kennen wij de getallen en getalbeelden tot 5, maken wij
evenveel, 1 meer en 1 minder.
Fijn weekend!
Marjolein

Leefgroep 3 | Maanvisjes en zeepaardjes
Hoi piepeloi,
Donderdag en vrijdag hebben we een lekker kamerparfum en een zalfje gemaakt. De kinderen
vonden het heel leuk om dit samen te stellen en hun favoriete geurtje te kiezen om erbij te
doen.
Maandag start ons eerste echte project van het nieuwe schooljaar: Hoe kan een dierentuin
bestaan?
De kinderen willen hier leren over de dieren maar ook hoe deze worden verzorgd, vervoerd, hoe
de kooien worden gemaakt, wat ze eten,... Dus zoals jullie kunnen zien gaan we nog een stukje
verder kijken dan alleen naar de dieren. We zijn al heel benieuwd wat we hier allemaal zullen
leren.
De kinderen mogen vanaf maandag materiaal meebrengen!!!
Vele geurige groetjes,
De juffen xxx

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste mensen,
We hebben vanaf dit jaar een nieuwe juf, juf Olaia. Maandag hebben we bij project de
verschillende voorstellen aan bord gezet. Vandaag, vrijdag bereiden we onze reclameronde
voor. Het gaat tussen: Hoe wordt glas gemaakt? Welke dieren leven in het moeras? Hoe maak je
een film?Dinsdag zijn we naar SAMWD geweest. Dat is een workshop van muziek, woord en
dans. Woensdag zijn we voor het eerst gaan zwemmen.
Het project dat gekozen is is: 'Hoe maak je een film?'.
Groetjes,
Lola, Guus en Kobe van de Gekko's.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Kiekeboe allemaal!
Hier zijn de wolkenvangers weer, deze week hebben wij al heel wat uitgespookt!
We zijn namelijk gestart met een nieuw project: “Hoe ziet de onderwaterwereld eruit?”. Wij
hebben er nu al enorm veel zin in om hierover vanalles op te zoeken en te weten te komen!
We hebben ook samen met juf Celien (onze nieuwe juf) geverfd met onze tenen! Jaja, je leest het
goed, met onze tenen en niet met onze handen. Hieruit zijn echte kunstwerken gekomen!
Ook is de verjaardag van Ella uitgebreid gevierd door samen een liedje te zingen in de kring en
te genieten van de lekkere zelfgebakken cake die Ella voor ons had meegenomen.
Dag iedereen,
Tot volgende week!

SVS
Beste sportievelingen,
Hou alvast woensdag 27 september vrij voor onze mega super toffe veldloop.
Vergeet jullie inschrijvingsbriefje niet binnen te brengen.
Vanaf volgende week zal u het nieuwe rooster in de flashboem vinden van onze deelnemende
svs activiteiten!
Sportieve groetjes,
Marjolein

Uitnodiging oudervereniging

Wat? Eerste vergadering van de oudervereniging van dit schooljaar
Wanneer? Dinsdag 19 september om 20 u
Waar? Op school
Met op de agenda:
1. Terugblik Pimp je aperitief 17/9
2. Lezing Lut Celie 26/9 in de Bib Oosterzele
3. Planning Schooljaar 2017 – 2018 (activiteiten en verantwoordelijken)
4. Extra Flashboem vanuit oudervereniging met voorstelling verschillende teams
5. Gezond voedselbeleid op school
6. Pimp je speelplaats: verdere planning omgevingswerken
7. Financiën oudervereniging (svz financiële situatie)
8. Varia
En in de hoofdrol:
Alle papa’s en mama’s (nieuw en ‘oud’) die goesting hebben om mee hun schouders te
zetten onder alweer een fijn leefschooljaar
Welkom!

Belangrijke data schooljaar 2017 - 2018
Activiteiten:
29/08/2017: ijsbrekersavond om 17 uur
07/09/2017: Infoavond vanaf 18 uur
17/09/2017: Pimp je aperitief
19/09/2017: Oudervereniging om 20 uur
26/09/2017: Lezing Lut Celie in de bib om 20 uur
18/11/2017: etentje oudervereniging
21/12/2017: oudercontact
12/01/2018: nieuwjaarsreceptie
24/02/2018: kinderactiviteit
05/03/2017: start inschrijfperiode broer/zus
17/03/2017: ouderactiviteit
26/03/2017: start inschrijfperiode iedereen
27/05/2018: Lentefeest/Eerste Communie
02/06/2018: Leefschoolfeest
26/06/2018: oudercontact
27/06/2018: proclamatie
Extra vrije dagen:
20/09/2017: pedagogische studiedag
30/04/2018: facultatieve dag
09/05/2018: pedagogische studiedag
22/05/2018: facultatieve dag
23/05/2018: pedagogische studiedag
Schoolvakanties:
28/10/2017 – 05/11/2017: herfstvakantie
23/12/2017 – 07/01/2017: kerstvakantie
10/02/2018 – 18/02/2018: krokusvakantie
31/03/2018 – 15/03/2018: paasvakantie

Pimp je aperitief!

Lezing Lut Celie 26/09/2017
Lieve mama's en papa's,
Vandaag, in deze huidige maatschappij is opvoeden niet altijd eenvoudig. We wikken en
wegen, stellen ons handelen in vraag... het maakt ons vaak onzeker omdat we het net zo
goed willen doen. Hoe moet dat ook liefdevol aanwezig zijn, in verbinding gaan met ons
kind en tegelijk grenzen aangeven. Hoe kunnen we duidelijk aangeven dat handelingen en
gedragingen laakbaar zijn maar tegelijk pedagogisch positief blijven doorklinken? Zijn er
vaardigheden die we kunnen aanleren om negatieve spiralen te voorkomen? En hoe kan je
"lastig" gedrag dat een slechte gewoonte is geworden, afleren? Positief omgaan met
kinderen wordt in deze lezing het uitgangspunt in het omgaan met kinderen. Lut Celie
vertelt heel gepassioneerd hoe we als ouder, leerkracht, grootouder, ... aan de slag kunnen
gaan en hoe we het oprecht tonen van emoties een plaats kunnen geven.
We organiseren dit in samenwerking met de Bib Oosterzele en Gezinsbond en zien jullie
allen graag op 26/9 in de Bib in Oosterzele. Noteer het alvast in jullie agenda. Zeker
inschrijven via mailadres in uitnodiging.
Hartelijke groet,
Lindsay (Mama Rozanne en Tuur)

Uitnodiging map-it workshop trage wegen Balegem-Scheldewindeke

Kinder- en jeugdjury

Kinder- en Jeugdjury
Oosterzele

Lees je graag?
Wil je graag nieuwe boeken
ontdekken?

Dan is KJV geknipt voor jou!

Kinder- en jeugdjury is een toffe
bende kinderen en begeleiders. We
lezen en bespreken 8 boeken per
schooljaar, samengesteld door
Iedereen Leest.
Er is nog plaats voor:
Kleuters uit de 3de kleuterklas
Samenkomst op zaterdag 23/9, 30/9, 7/10, 14/10
van 10.30-11.30 uur
De kinderen lezen en bespreken de boeken in de
vergadering.

Kinderen uit het 5de en 6de leerjaar
Samenkomst op vrijdag 22/9, 10/10, 1/12, 19/1,
23/2
van 18 tot 19 uur
De kinderen lezen de boeken zelf en bespreken ze
nadien in de vergadering.

Meer info en inschrijven
anneleen.verfaillie@oosterzele.be

