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EDITORIAAL
Er werd weer heel wat ervaren en geleerd deze week op de
leefschool. Neem ook eens een kijkje op de website: je vindt
er heel wat nieuwe foto’s …
Veel lees- en kijkplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Inschrijvingen 2018-2019: Vanaf maandag 26/03 om 8.00u
worden alle resterende plaatsen opengezet. Hopelijk zijn
alle broers/zussen/kinderen personeel ingeschreven want
de voorrangsperiode is voorbij. Op moment van inschrijving
weet je of er effectief nog een plaatsje is voor je kind.
Leerlingenraad: dinsdag 27/03 om 8.45u.
Peuterkijkdag voor nieuwe instappers na de
paasvakantie: woensdag 28/03 van 8.45u tot 11.30u.
Rapport: vrijdag 30/03.

Leefgroep 2| Kikkertjes en Schildpadjes
Beste lezers,
Wij hebben sinds maandag een nieuw project. Het gaat over
eieren. We vonden op dinsdag een vreemd ei aan onze klasdeur.
We onderzochten het in onze ontdekhoek. Wie weet van welk
dier het ei zou kunnen zijn? We zoeken het op in de boeken! We
leerden ook al welke dieren er een ei leggen en welke niet. In de
hoeken werken we aan onze eigen nesten en ons eigen ei. We
experimenteerde ook met eierdozen en de Miertje Maniertjes
methode. Op donderdag vierden we in de kikkertjesklas de
verjaardag van Milla. Alvast bedankt voor de traktatie! Hopelijk
tot snel!
Groetjes juf Sofie, juf Valentine en juf Bieke

AGENDA
▪ 18/04
12/12:–oudervereniging
20/04: boerderijklas N2
▪ 23/04
12/01:–Nieuwjaarsreceptie
25/04: GWP Leefgroep 5
▪ 30/04:
30/01: oudervereniging
facultatieve dag
▪ 09/05:
24/02: pedagogische
kinderactiviteitstudiedag
▪ 10
27/02:
en 11/05:
leefgroepvergadering:
vrijaf
▪ 17/05: oudervereniging
Lg 2: 18 – 19 uur
▪ 21/05: pinkstermaandag
Lg 1: 19 – 20 uur
▪ 22/05: Lg
facultatieve
5: 20 – 21 dag
uur
▪ 23/05:
01/03: leefgroepvergadering
pedagogische studiedag
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
Lg 4: 18 – 19 uur
▪ 02/06: Lg
Leefschoolfeest
3: 19 – 20 uur
▪ 12/06:
05/03: oudervereniging
▪ 22/06:
17/03: leefschoolband
uitreiking leesdiploma’s
+ouderfuif
N1
▪ om
17/05:
14.30
oudervereniging
uur (tijdens forum)
▪ 26/06:
27/05: Lentefeest/Communie
oudercontact
▪ 27/06:
02/06: proclamatie
Leefschoolfeest
N6 om 19 uur
▪ 12/06: oudervereniging
Forum:
▪Praatcafé:
30/03 (Zeepaardjes), 27/04
▪ (Stokstaartjes),
21/12 vanaf 15.30
25/05
uur
▪ (Wolkenvangers),
09/02 vanaf 15 uur08/06 (Gekko’s)
▪ en
30/03
22/06
vanaf
(N1)
15vanaf
uur 14.30 uur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
Praatcafé:
▪Leerlingenraad:
30/03 vanaf 15 uur
▪ 26/06
19/12, vanaf
23/01,15.30
20/02,
uur27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
Leerlingenraad:
leraarskamer 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
▪ Zie website

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

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Heyhey,
Deze week werkten we verder rond techniek. We namen veel voorkomende technische
systemen uit onze klas eens onder de loep: een stoel, een drinkfles, een vuilblik, een pennenzak,
een zakdoekendoos, een nietjesmachine, een radio, een perforator... het zijn er heel veel! Al
deze uitvindingen maken ons het leven gemakkelijker. We staan er niet altijd bij stil! We moeten
er wel goed zorg voor dragen en ze goed onderhouden.
We zochten ook naar spullen die magnetisch en niet magnetisch waren. Ontdekking: alles van
metaal is magnetisch en magneten zelf stoten elkaar af!
Nog een weekje en het is weer vakantie!
Tot volgende week!
De Maanvisjes en Zeepaardjes

Leefgroep 4| Stokstaartjes
Beste mensen,
Ons project ‘Hoe bouw je een huis?’ loopt op zijn einde. Maandag hebben we onze projectbundel
afgewerkt. Dinsdag konden we tijdens de zelfstandige werktijd huizen bouwen uit Lego en
papier. We hebben ook gecontroleerd of onze klas wel waterpas staat. Wisten jullie dat het bord
van meester Jarno een heel klein beetje scheef hangt? Je kan het met het blote oog niet zien.
Vrijdag hebben we ons eindproduct. We zullen een bankje bouwen aan het huisje op de
speelplaats. Spannend!
Groeten van De Stokstaartjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste lezers,
We hebben afgelopen weken niet stilgezeten! Vorige week vrijdag is tante Marie-Paul van Luna
uitleg komen geven over de verschillende bouwstappen van een huis. We hebben veel
bijgeleerd!
- Eerst moet je een bouwvergunning aanvragen want je mag niet zomaar overal bouwen.
Bijvoorbeeld in natuurgebied of op landbouwgrond.
- Dan moet je een bouwplan laten tekenen door een architect.
- Onder ons huis zit een fundering die ervoor zorgt dat ons huis stevig staat.
- Om muren recht te bouwen gebruiken we een waterpas. We hebben 3 verschillende muren
gebouwd met LEGO: in halfsteenverband, Vlaams verband en kettingverband.
- Om ervoor te zorgen dat je huis warm blijft in de winter en fris in de zomer moet je je huis
isoleren. Dat kan je doen in het dak, in de vloer, in de muren en door dubbel glas te gebruiken in
de ramen.
Maandag zijn we met leefgroep 4 naar een toneel geweest in De Kluize. Het ging over onze
hersenen en gedachten. Woensdag hebben we planten en bomen rond het amfitheater geplant.
Na school zijn de kinderen van het 3e tot 6e leerjaar gaan schaatsen. Het was super leuk!!
Vandaag hebben het 3de en 4de leerjaar deelgenomen aan de zwerfvuilactie. We hebben de
Groenweg en Keiberg weer netjes gemaakt. Er lagen veel VIEZE sigaretten op de grond!

Deze maandag heeft elk kind een schets gemaakt voor het bankje dat we vrijdag gaan bouwen
aan het huisje op de speelplaats. De nonkel van Briek komt ons helpen. Dinsdag hebben we ons
eigen droomhuis gemaakt uit papier en karton. Volgende week dinsdag is onze projecttoets.

Tot volgende week!
Marthe, Kobe, Floriant en Lili

Leefgroep 5 | Feniksen
Liefste lezertjes!
Na drie weken achteraan in de klas mag ik weer eventjes zelf voor de klas staan. Juf Sien heeft
dat de voorbije weken super gedaan en ze komt na de paasvakantie nog even terug!
De komende twee weken blijven we in niveaugroep, aangezien de zesdes zich volop geven
tijdens de OVSG proeven. In het vijfde verdiepen we ons deze weken in het verkeer. Want de
grote verkeerstoets komt er aan!
We weten ondertussen al alles over verkeersborden, voorrang, fietsuitrustig en zichtbaarheid.
We deden dit aan de hand van hoekenwerk (domino, memory, ganzenbord, ...) groepswerk en
een bewegingsspel rond voorrang. Leuk wel al die variatie!
Op naar nog een weekje verkeer!
Groetjes
Juf Sofie

Leefgroep 5| Wolkenvangers
Dag allemaal,
Vrijdag zijn de 6de's naar de actuaquiz geweest, we hebben niet gewonnen maar hebben wel
ons uiterste best gedaan en ons goed geamuseerd! Dat is toch het belangrijkste hé 😀
Voor het zesde is vanaf maandag de toetsenweek rond rekenen gestart, iedereen doet heel goed
zijn best! De zesdes hebben ook de OVSG rond muzische bijna afgewerkt, vanaf volgende
maandag zijn al onze installaties te bezichtigen op school! Het 5de is gestart met lessen rond
thema verkeer.
Dinsdag zijn de 5des na lange tijd nog eens terug naar het PTI gegaan om te werken met LEGO,
het zesde is gestart met de OVSG rond wereldoriëntatie en techniek.
Vandaag is het 6de naar het PTI gegaan, we hebben heel wat bijgeleerd en ons goed
geamuseerd! Ook is het CLB langs geweest om te spreken over het middelbaar, als afsluiter
hebben we een quiz gehouden!
Tot volgende week!
De Wolkenvangers

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddagactiviteiten:
21/03/'18: Dans te Zottegem voor niveau 1 en 2
13/06/'18: 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

