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EDITORIAAL
Na een korte, koude maar zonnige krokusvakantie zijn we
er terug ingevlogen. Batibouw inspireerde niet alleen
leefgroep 4 maar ook onze jongste kleuters. In leefgroep 3
weten ze intussen dat chocolade niet alleen heerlijk is maar
ook eerlijk kan zijn.
Zaterdag verwachten we alle kinderen op de
kinderactiviteit. Onze vingers kriebelen al …
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Inschrijvingen 2018-2019:
Deze starten vanaf maandag 5 maart 2018 vanaf 8.30u voor
broers/zussen en kinderen personeel. Vanaf maandag 26
maart 2018 om 8.00u starten we met het inschrijven voor
de resterende plekjes. Gelieve de identiteitskaart van je
kind(eren) mee te brengen. Wens je meer info over de
school dan kan je steeds telefonisch contact opnemen met
de directie op het nummer 09/362.49.63 om een afspraak
te maken.

Leefgroep 1| Pareltjes en Schelpjes
De eerste week na de vakantie zit er alweer op. We zijn deze
week rustig gestart zodat de nieuwe kindjes hun plaatsje kunnen
vinden in onze groep.
We verwelkomen bij de pareltjes Mira. Bij de schelpjes
verwelkomen we Isaac en Mats.
Volgende week starten we met het project: "kleine muis zoekt
een huis" en aansluitend werken we rond de boerderij en nieuw
leven.
We vierden ook de verjaardag van Manse! Nogmaals proficiat!
Tot volgende week!

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

DEADLINES

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hallo allemaal,
Fijn om terug te zijn. We hebben er een leuke week op zitten. We deden allemaal ideeën op voor
ons nieuw project: we willen weer veel weten en doen.
Deze week leerden we al een varkentje tekenen volgens stappenplan en hebben we veel krullen
van zijn staart 'geschreven'.
Ook hebben we al veel leuk speelgoed en spelletjes in de hoeken. Heb je thuis nog spullen die
ons project rond de boerderijdieren kunnen verrijken, dan geef je die maar mee.
Op donderdag vierden we Louise haar 6de verjaardag met lekkers, proficiat meisje.
Volgende week meer nieuws, groeten Valentine, Sofie en Bieke.

Leefgroep 3| Maanvisjes en Zeepaardjes
Chocoladeproject:
We leerden al heel wat over chocolade en hebben ook al lekker kunnen proeven! Zo weten we
waaruit chocolade bestaat, van waar het komt, wie het maakt enz…
We maakten deze week gezonde chocomousse en fruitlolly’s met chocolade. We deden ook
opzoekwerk, oefenden ons dansje en kregen een poppenspel te zien over fairtraide chocolade.
De papa van Felix kwam ons hierover ook wat meer uitleg geven.
Volgende week vrijdag om 14u00 is er ons eindproduct!
Dikke kus,
Shirley

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Beste mensen,
Maandag was het meteen dubbel feest. Merlijn en Pia waren jarig. Om dit te vieren speelden we
op de speelplaats een leuk spel.
Gelukkige verjaardag Merlijn en Pia!
Dinsdag hebben we gebrainstormd voor ons nieuw project: 'Hoe bouw je een huis?' We maakten
een grote woordspin op het bord.
We zijn al heel ongeduldig om aan ons project te starten.
Groeten van Billie en Liesl

Leefgroep 4| Gekko’s
Dag iedereen,
Voor de vakantie hebben we ons nieuw project gekozen. Het ging tussen:
- Wat gebeurt er met ons afval?
- Hoe was het leven in de middeleeuwen?
- Hoe bouw je een huis? --> dit werd gekozen.
Maandag hebben we Merlijn zijn verjaardag gevierd en donderdag Floriant zijn verjaardag.
Merlijn trakteerde met appelmonstertjes en Floriant met Lego mannetjes cake.
Dinsdag brainstormden we over ons nieuw project.
Groeten van Timpe en Merlijn

Bednet

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

Spelletjesavond Broederlijk delen

