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EDITORIAAL

Leefschoolnieuws van de directie
Inschrijvingen 2018-2019: Vanaf heden staan alle
beschikbare plaatsen open voor iedereen die interesse
heeft in onze school. Wens je meer info over de
leefschoolwerking dan kan je steeds een afspraak maken
met Martine (directie) op het nummer 09/362.49.63. Er is
momenteel nog plaats voor 2018-2019 voor het
geboortejaar 2016, de 3de kleuterklas en het 5de leerjaar.
Opbrengst ouderactiviteit: De ouderactiviteit van
zaterdag 17/03/2018 heeft 1221,84 opgebracht. Dit was een
groot succes. Hartelijk dank aan alle medewerkers !
Medisch onderzoek: Het derde leerjaar heeft op dinsdag
17/04 medisch onderzoek.

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:
27/04 (Stokstaartjes), 25/05
▪ (Wolkenvangers),
21/12 vanaf 15.30 uur
08/06 (Gekko’s)
▪ en
09/02
22/06
vanaf
(N1)15vanaf
uur 14.30 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
Praatcafé:
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪Leerlingenraad:
26/06 vanaf 15.30 uur
▪ 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
Leerlingenraad:
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
▪ 15/05
leraarskamer
en 05/06o.l.v.
van 8.45u
Martine
tot 9.10u
in de leraarskamer o.l.v. Martine

MENU
MENU
▪ Zie website
▪ Zie website

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

GWP: Van woensdag 18/04 t.e.m. vrijdag 20/04/2018 gaat
het tweede leerjaar op boerderijklas.
Van maandag 23/04 t.e.m. woensdag 25/04/2018 gaat
leefgroep 5 op geschiedenisklas. Een nieuwe locatie ! Ook op donderdag 26/04 en
vrijdag 27/04 worden er nog activiteiten gekoppeld aan deze GWP.

Buitenlesdag: Donderdag 26/04 is er een buitenlesdag voorzien voor onze kinderen. Je
leest alvast meer hierover in de flashboem van de week van 23/04.
Verslag leerlingenraad dinsdag 27 maart 2018:
Pimpen huisje op de speelplaats: schilderwerken zullen uitgevoerd worden door de
kinderen van de leerlingenraad uit leefgroep 4 en 5 voor juni 2018. Voorstellen
schilderen: wit + tafereel seizoenen, licht/donker, groen, fluogeel, 4 kleuren. Er wordt
ook een bloembak op de vensterbank voorzien. Er waren ook enkele ideeën om de
inkom te versieren. Vuilbak voorzien aan het huis (navragen bij Djuro of er nog
voorradig zijn).
Afval op onze school: loopt goed momenteel.
Marjolein zal netten aankopen voor voetbalgoals.
Enquête leerlingen werd besproken zowel op de leerlingenraad als in de klas.
Voetballen op de speelplaats niet toegestaan.
Aan Djuro wordt gevraagd om net basketbalring beter te bevestigen.
Leerlingen vroegen zich af hoe het nu zit met het voetbalveld en de gleuf aan de zijkant
? Martine informeert even via mail bij Wim.
Oproep aan de kinderen in de eetzaal: ruim steeds je tafels netjes af zodat de volgende
kinderen gebruik kunnen maken van een nette tafel. Vraag wordt ook meegenomen
naar de klasgroep.
Resultaten enquête leerlingen:
Sterke punten: veel speelruimte en groen, leuke lessen, veel bijleren, toffe leerkrachten,
alles.
Verbeterpunten: niets, nieuwe netten voor voetbal (wordt voorzien door juf Marjolein),
speelhuisje opsmukken (wordt voorzien door leerlingenraad) + Djuro zal nieuwe
dakbedekking voorzien tegen juni 2018, afwerken pimpproject (amfitheater,
voetbalveld en emohoekjes worden voorzien tegen leefschoolfeest en Finse piste in de
loop van 2018-2019), extra basketballen voor tijdens de pauzes (werden reeds
aangekocht via budget oudervereniging ook voor de opvang).
De resultaten worden eveneens in teamvergadering en schoolraad besproken.
Deugddoende vakantie aan iedereen !

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Heyhey, hier zijn de jongste leefscholertjes nog eens.
Onze juffen wouden zoveel doen met ons dat ze de flashboem vergeten waren. Die
vergeetkousen toch. Ons project van de boerderij is voorbij. Het was super interessant en we
deden een toffe uitstap bij Anel op de boerderij. Nog eens bedankt! Wie wil weten wat we
allemaal deden, kijk maar samen in jullie knutseltas wat daar allemaal inzit. Vandaag smulden
we nog van ons heerlijk ontbijt met zelfgemaakte eitjes op verschillende bereidingswijzen. Ook
waren Mon en Anel jarig, proficiat vriendjes!! Onze nieuwe kindjes kwamen al eens een kijkje
nemen. We kunnen niet wachten tot ze er bij komen in onze klas. Fijne vakantie allemaal, en
hopelijk kunnen jullie veel buiten spelen in de vakantie.
Groetjes van de juffen

Leefgroep 2| Kikkertjes en Schildpadjes
Hallo, lieve lezers!
We kregen op dinsdag in de kikkertjesklas een traktatie voor de verjaardag van Milla. Nogmaals
bedankt! We vierden ook op donderdag de verjaardag van Magnus in de kikkertjesklas. Alvast
ook bedankt voor de traktatie! Naast de verjaardagen loopt ons project bijna ten einde. We
onderzochten de eieren nog wat verder in de boeken. Hierdoor vonden we eindelijk van wie dat
vreemde ei was voor onze klasdeur. Het is van een emoe, een soort struisvogel! Daarnaast gaven
sommige kinderen hun eigen ei een kleurtje. Andere kinderen onderzochten dan weer wanneer
een ei breekt. Achteraf knutselden we iets met de eierschalen van de gebroken eieren. We
verkochten ook eitjes aan elkaar in de winkel en we leerden een eitje koken en bakken. Daarna
konden we lekker smullen! Want hoe smaakt zo'n eitje eigenlijk? Tenslotte sloten we onze week
af met een liedje over een eitje als ontbijtje. We vulden ook het boek van onze ei onderzoeker
aan. Alvast een heel prettige vakantie !
Groetjes juf Sofie, juf Valentine en juf Bieke

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste lezers,
Maandag hebben we ons bankje ingehuldigd. Dit betekent dat je er nu kan op zitten. Dinsdag
hebben we onze projecttoets gemaakt. Het was een moeilijke toets, maar we hebben veel
bijgeleerd en goed opgelet in de klas dus we hebben allemaal goed of zeer goed gehaald!!! De juf
was heel tevreden. Vrijdag spelen we gezelschapsspelletjes in de klas en kijken we een film.
Daarna eindelijk vakantie!
Groetjes van Lili en Suzie.

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddagactiviteiten:
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

Lentewerkdag

Oproep emohoekjes

