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EDITORIAAL
Alweer een boeiende week voorbij: leefgroep 5 maakte een
reis door de tijd, de moestuin ligt er weer pico bello bij
dankzij leefgroep 4. Ook onze jongsten voelden het
kriebelen en legden een bloementuin aan. Buitenlesdag
was geweldig! Vanaf woensdag 2 mei nemen we naar
jaarlijkse gewoonte deel aan de Samweek: een actie om
milieuvriendelijke en veilige verplaatsingen te stimuleren.

Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Medisch onderzoek voor 1ste kleuterklas gaat door op
dinsdag 8 mei op school.
Sam de verkeersslang: Deze actie loopt van woensdag 2
mei tot en met vrijdag 25 mei 2018. Elke leerling of
personeelslid die tijdens deze periode met de fiets, te voet,
met de schoolbus of via carpooling naar school komt krijgt
een stip. Alle stippen worden samengebracht op een groot
spandoek. Per streefdoel wordt een toffe “beloning”
voorzien.
Waarom meedoen met Sam ?
Je kind neemt samen met de hele school deel aan
dit leuke spel
Je kind beweegt meer en komt op een gezonde
manier naar school
Je kind verplaatst zich veilig en milieuvriendelijk
Je kind leert zich zelfstandig te verplaatsen in het
verkeer
De verkeersdrukte aan de schoolpoort neemt af
Je maakt de schoolomgeving veiliger
Dank voor jullie medewerking.
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AGENDA
▪ 30/04:
12/12: oudervereniging
facultatieve dag
▪ 09/05:
12/01: Nieuwjaarsreceptie
pedagogische studiedag
▪ 10
30/01:
en 11/05:
oudervereniging
vrijaf
▪ 17/05:
24/02:oudervereniging
kinderactiviteit
▪ 21/05:
27/02: pinkstermaandag
leefgroepvergadering:
▪ 22/05: Lg
facultatieve
2: 18 – 19 dag
uur
▪ 23/05: pedagogische
Lg 1: 19 – 20 uur
studiedag
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
Lg 5: 20 – 21 uur
▪ 02/06:
01/03: leefgroepvergadering
Leefschoolfeest
▪ 12/06: Lg
oudervereniging
4: 18 – 19 uur
▪ 22/06: Lg
uitreiking
3: 19 – 20
leesdiploma’s
uur
N1
▪ om
05/03:
14.30
oudervereniging
uur (tijdens forum)
▪ 26/06:
17/03: leefschoolband
oudercontact +ouderfuif
▪ 27/06:
17/05: oudervereniging
proclamatie N6 om 19 uur
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
Forum:
▪ 02/06: Leefschoolfeest
▪ 25/05
12/06:(Wolkenvangers),
oudervereniging 08/06
(Gekko’s) en 22/06 (N1) vanaf
Praatcafé:
14.30 uur
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
Praatcafé:
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 26/06
30/03 vanaf
vanaf 15
15.30
uuruur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
▪Leerlingenraad:
15/05 en 05/06 van 8.45u tot 9.10u
▪ in
19/12,
de leraarskamer
23/01, 20/02,o.l.v.
27/03,
Martine
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 1 | Schelpjes en Pareltjes
Hier zijn de jongste leefscholertjes opnieuw met nieuws!
De schelpjes willen Lasse nog eens bedanken voor de leuke middag die we bij hem
mochten beleven.
We zijn met ons nieuw project begonnen namelijk ‘de beestige bloementuin’. We
zaaiden en planten in de klas en onze zandtafel werd een zaaitafel met potgrond. We
gingen op zoek naar kriebeldiertjes op de buitenlesdag en turfden met duploblokken
welk dier we het meeste zagen. Ook knutselden we al voor onze mama’s maar wij gaan
niks verklappen hihi!
Proficiat Jef met je 4e verjaardag, HIEP HIEP HOERA!!
Tot volgende week,
Groetjes van de juffen

Leefgroep 2| Kikkertjes en Schildpadjes
Dag lieve lezers,
Wij hebben een nieuw project: de robots. We brachten allerlei spullen mee om te
gebruiken in de klas tijdens het project. Als eerste maken we samen een robothoek.
Hierin kunnen we ons verkleden en inleven in de robot. Daarnaast hebben we ook
verschillende robots in de klas waarmee we mogen experimenteren. We spelen ook het
grote 'roll a robot' spel. Bij dit spel leren we over
de geometrische vormen waarmee we dan een
robot bouwen. Voor de buitenlesdag gingen we
naar buiten om te schrijfdansen en om onze
eigen robot te maken van natuurmaterialen.
Hieronder enkele resultaten van onze robots !
Tenslotte maken we ook nog een
Moederdagcadeau voor onze lieve mama's. Het
is een.... sssst verrassing!
Hopelijk tot snel! Groetjes juf Valentine, juf Sofie
en juf Bieke

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo allemaal,
Vorige week vertoefde het tweede leerjaar gedurende drie zonnige dagen op de
boerderij. Het was een zalige driedaagse! Foto’s zijn reeds te bekijken op de website.
Ook deze week kregen de Maanvisjes en de Zeepaardjes nog een muzische les over de
boerderij en deed N2 ook een verwerkingen van de boerderijklassen in een boekje.
Deze week werkten we tijdens project rond moederdag, want door de komende
verlengde weekends zal het snel zover zijn! We maakten al een kaart, een gedicht en
begonnen al aan de cadeau. Verder verklappen we niets!
We gingen ook terug zwemmen op woensdag dankzij onze invalbuschauffeur Ruth,
dankjewel!! En spoedig herstel aan onze Djuro natuurlijk.
Groetjes en geniet van het verlengd weekend!
De juffen.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo allemaal,
Deze week hebben we heel wat te vertellen.
Maandag en dinsdag werkten we verder aan ons project ‘Hoe leefden de mensen
vroeger?’. We zijn begonnen met het ontwerpen van posters. Elk groepje zoekt
informatie op over verschillende tijden.
Woensdagochtend hebben we weer gemediteerd. Het ging al een heel stuk beter dan
vorige week.
Op donderdag was het buitenlesdag. Hieronder zie je een sfeerbeeld. We hebben
gewerkt aan ons cadeautje van Moederdag. Wat we maken, houden we nog geheim!

Vrijdag starten we in de moestuin. We zullen heel wat groenten en fruit planten.
Lekker!
Voor iedereen een leuk verlengd weekend gewenst!
Groeten,
De Stokstaartjes

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

Oproep emohoekjes

