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AGENDA

EDITORIAAL

zon
maakt alles
leuker
opstaan
naar school gaan
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schrijven
rekenen
Leefschoolnieuws van de directie
Na een welverdiende vakantie vliegen we er terug in.
De kinderen van N2 konden op de boerderijklas heerlijk
genieten van een fantastisch aanbod en zonovergoten
dagen. Hopelijk is dit volgende week ook zo voor leefgroep
5 op hun geschiedenisklas.
De werkgroep emotionele remediëring heeft samen
gezeten om de materialen te overlopen voor de
emohoekjes en om na te gaan hoe en waar deze best
uitgebouwd worden. We zoeken nog enkele spulletjes. Een
oproep vind je in deze flashboem.
Op donderdag 26/04 nemen we deel aan de buitenlesdag.
Gedurende die dag zullen de leerkrachten een
buitenactiviteit met hun klas voorzien. Verslag volgt in
volgende flashboem.

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Beste lezers,
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▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
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DEADLINES

We hebben er een super toffe week opzitten. Allereerst
startte maandag bij de schelpjes Lou en bij de pareltjes
Casper. Wat hebben jullie dat goed gedaan deze week! Deze week hadden we een
inoefenweek en kwamen verschillende zaken aanbod. We maakten vrije teksten,
schilderden met lentekleuren,... en genoten van het zonnetje.

Donderdag gingen we naar Puyenbroeck. In de voormiddag speelden we op de
speeltuin en in de namiddag gingen we naar de knuffelhoeve. Het was een schitterende
dag! We willen nog eens iedereen in de bloemetjes zetten om ons zo goed te helpen.
Tot volgende week, dan dompelen we ons onder in ‘de beestige bloementuin’
bzzzzzzz!!

Leefgroep 2| Kikkertjes en Schildpadjes
Hoi zonnetje en iedereen,
Deze week inoefenweek gehad. Drie jarigen: Juf Valentine, Kjell en Rozanne. Dikke
proficiat aan jullie ???? lentes. Bedankt voor al het lekkers en leuke activiteit. Maandag
gaan we van start met ons nieuw project: hoe werken robots??? Breng maar veel
spullen mee.
Grt, V&S.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo allemaal,
De Stokstaartjes hadden een leuke en zonnige week.
We zijn gestart met een nieuw project: “Hoe leefden de mensen vroeger?”. We willen
vooral leren hoe dieren leefden, hoe de natuur was en welke technologie ze vroeger
gebruikten.
Woensdag hadden we een eerste meditatiemoment. Vanaf nu zullen we elke
woensdagochtend mediteren. De eerste keer was een beetje vreemd maar het was wel
leuk. Op het einde waren we allemaal veel rustiger. We gaan nu proberen om de
meditatietechnieken ook in de klas te gebruiken.
Aan iedereen een zonnig weekend gewenst!
Groeten van de Stokstaartjes

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezers!
Sinds maandag is juf Sien weer paraat! We deden eerst de vertelkring en iedereen had
een goed gevulde vakantie. Tijdens niveau hebben we veel gedaan!
Op dinsdagochtend hebben we onze groepsexpo mogen voorbereiden.
Tijdens de sportles deden we een stepparcours. Na de turnles deden we een quiz om te
kijken wat we al weten over ons nieuwe thema: beperkingen, verslavingen en ziektes.
Hiervoor gingen we dan buiten brainstormen... Amai, juf Sien stond ervan versteld
hoeveel we hier al over wisten!
Woensdagochtend deden we een boekendate! Mooie creatieve verwerkingen, zeg!
Op donderdag deden we in de namiddag het vervolg van de boekendate: boekenwissel!
Tijdens muzische lieten we onze fantasie werken en zochten we figuren in
'ecolinegeblazenbellen'. We deden ook een stellingenspel rond ons thema!
Wat een zalige, zonnige week! Tot de volgende!
Lobke en de juffen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lezers!
Na een deugddoende vakantie zijn we er maandag terug ingevlogen!
Juf Izabel is terug bij ons in de klas, jeeuj!
Dinsdag heeft het zesde leerjaar kennis gemaakt met een tableau vivant, dit was zeer
fijn! De volgende keer is het vijfde aan de beurt!
Aangezien het zo mooi weer was
hebben we donderdag buiten les
gekregen van juf Celien. We
mochten aan onze planningen
werken in de stralende zon,
genieten!
Tijdens project hebben we de
tijdsband nog eens goed bekeken,
en kregen we per groep elk een
periode om wat beter te bekijken.
Vrijdag stellen we alles aan elkaar
voor.
Lieve groetjes,
Heleen en de wolkenvangers

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

