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EDITORIAAL
Een stralend zonnetje, heerlijke hapjes, gezellig genieten, de
speelheuvel pimpen en iedereen even ‘bob de bouwer’ bij de
zandbak … ‘pimp je aperitief’ afgelopen weekend was alvast een
succes. We nodigen jullie alvast uit voor onze volgende activiteit:
de lezing van Lut Celie op dinsdag 26 september in de bib van
Oosterzele.
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Zaterdag 30 september is er onze werkdag van 9.00u tot
16.00u. Er zijn allerhande klusjes te klaren. Dus voor elk wat wils.
Hopelijk kan jij er ook bij zijn. Wie slechts een uurtje kan komen
helpen is uiterst welkom.
Honden niet toegelaten: omwille van veiligheid zijn honden niet
toegelaten op ons schoolterrein. Enkel ter gelegenheid van een
expo kan dit tijdelijk even toegestaan worden onder strikte
voorwaarden.

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

26/09: Lut Celie in de bib
29/09: schoolfotograaf
18/11: etentje Leefschool
12/01: Nieuwjaarsreceptie
24/02: kinderactiviteit
02/06: Leefschoolfeest
27/05: Lentefeest/Communie

praatcafés:
▪

MENU
▪ Zie website

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

Nog even opfrissen: wieltjes mogen overdag op het wieltjespad
met de passende beschermkledij. Tijdens de opvang mogen geen
wieltjes gebruikt worden omdat er te veel risico is voor slechts
één opvangpersoon en het wieltjespad niet mag gebruikt
worden. Bomen klimmen mag niet overdag en ook niet tijdens de
opvang. Misschien is het bouwen van een klimpaal met de
passende ondergrond wel een tof idee voor die
kampioenboomklimmers !
Grootouderfeest: Maandag 23 oktober in de namiddag worden
de grootouders van de kleuters warm onthaald tijdens ons
grootouderfeest. Meer info volgt. Wij verwachten sinterklaas op
dinsdag 5 december op onze school. Hij zal een bezoekje brengen
in elke klas en de vele vragen van de kinderen beantwoorden. Spannend !
Afwezigheidsbriefjes: was je kind van de lagere reeds afwezig dit schooljaar gelieve ervoor te
zorgen dat het afwezigheidsbriefje van de dokter of de ouders uiterlijk maandag 25/09
afgegeven wordt aan de leerkracht. Wij hebben op dinsdag 26/09 controle van de verificateur en
willen graag administratief in orde zijn. Dank voor jullie medewerking !
Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
Ons nieuw project : 'Wat zie ik in de spiegel?' is maandag opgestart.
We keken in de spiegel en probeerden te verwoorden wat we zagen en het ook neer te tekenen.
Wat was dat moeilijk!
We hebben ook allerlei spiegels waargenomen en een heel leuk werk gemaakt. Eerst schilderden
we met verf en scheerschuim op een spiegel en toen het voor ons klaar was drukten we het af op
papier. Met aluminiumfolie en papier maakten we ook zelf een spiegel. Het spiegelde niet zo
goed als een echte spiegel, maar we konden wel onszelf erin zien!
Volgende week doen we nog verder en gaan we onder andere elkaar spiegelen in een mimespel,
kijken naar hoe ons gezicht eruit ziet tijdens uitgesproken emoties (blij, boos, verdrietig) en
spiegeleitjes bakken. Mmm, dat zal lekker zijn!
"Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie zijn de leukste Leefscholertjes van het land?"
Dat zijn wij!!
Daag!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Onder het motto beter laat dan nooit, hebben de Stokstaarten deze week heel wat te vertellen.
Onze eerste schoolweek:
Op de eerste schooldag hebben we meester Jarno leren kennen.
Maandag hebben we niveau en project gedaan. In project hebben we over orkaan Irma en
orkaan Harvey geleerd. Dinsdagochtend hebben we uitleg gekregen over expo, daarna hebben
we niveau gehad. Daarna zijn we op uitstap naar de Kluize geweest. Wij hebben daar dans,
woord en muziek gedaan. Woensdag zijn we gaan zwemmen en dat was heel leuk. Donderdag
hadden we een ganse dag niveau. Vrijdag hebben we ons eerste project gekozen en dat is: "Hoe
maak je een film ?"
En zo sluiten wij onze week af.
Liesl en Robbe
Onze tweede schoolweek:
We zijn donderdag gaan turnen voor de veldloop in de Kluize.
Vrijdag is het forum maar dat weten jullie zeker al.
Nou ja zeker. Een leuk weekend dan.
Alexine en Korneel
Onze derde schoolweek:
Maandag hebben we project gedaan . Dinsdag hebben we Rune. S. zijn verjaardag gevierd en
een zelf uitgevonden spel gespeeld. Woensdag was het pedagogische studiedag.
Donderdag was het actua van Alexine en Aiko. We hebben ook Tess haar verjaardag gevierd.
Billie en Robbe

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo iedereen,
Vrijdag hebben we ons voorblad gemaakt. Dat was met houtskool of crepe papier dat we nat
maakten.
Vrijdag komt de papa van Merlijn. Hij is filmregisseur. We mogen dan onze opzoekvragen aan
hem stellen. Volgende week beginnen we aan ons eindproduct.
Groetjes Pina en Briek van de Gekko's.

Leefgroep 5 | Feniksen
De feniksenweek
Maandag 11 september 2017
Liefste dagboek,
We startten vandaag met een vertelkring waarin we allerlei zaken te weten kwamen over de
bezigheden van ons klasgenoten tijdens het weekend. Leuke dingen allemaal!
Vandaag was ook een drukke niveaudag… planningen taal en rekenen werden vlijtig ingevuld!
Tussendoor was er ook godsdienst en zedenleer.
Liefs,
Feniks
Dinsdag 12 september 2017
Dag boekje,
De eerste expo van dit jaar is een feit! Arno en Siel gaven een goede expo over de orkaan!
Vanwaar de namen komen, hoe ze werken,… Interessant, jongens!
In de namiddag werkten we aan onze conditie tijdens de sportles! We gingen ook even de
dramatour op bij juf Celien 😊
Het laatste momentje van de dag verdeelden we de activiteiten van ons project: opzoekvragen,
duikboot bouwen,… Nu kunnen we echt van start gaan!
Knuffel,
Feniks
Woensdag 13 september 2017
Hey!
Korte dag vandaag! Gestart met een themakring over tv-kijken, gamen en internetten… Daar
wisten we toch wel wat over te vertellen.
Actieve zwemles daarna en eerste toetsje Frans voor niveau 5!
Toedeloe!
Feniks
Donderdag 14 september 2017
Dag Dag!
De spits is er ook af bij actua. Maïté, Hasse en Lobke gaven een mooie voorstelling! PLUIM!
Vandaag gingen we pas echt van start bij project: iedereen ging heel plichtbewust aan de slag
met de eigen opdracht! Hier enkele sfeerbeelden!
We sloten onze dag af met onze klastaken en even snuisteren in de nieuwe aankoop van de juf:
boeken!
Liefs!
Week van 18 tot en met 22 september
Lieve lezers,
Maandag was het een hele dag niveau. Tussendoor was er godsdienst of zedenleer. Ook Frans
stond op het programma: tu vas où, nous allons à la gare...

Op dinsdag gingen we richting sporthal om een actieve, zweterige sportles te doen. Ook kozen
we 2 klasgenootjes die ons gaan vertegenwoordigen op de leerlingenraad.
Woensdag was er geen school! Joepie!
Donderdag gingen we aan de slag met onze projectopdrachten: duikboot, opzoekwerk,
voorblad, spreekwoorden,...
Het gaat allemaal goed vooruit en wat een bedrijvigheid 😆.
Op vrijdag doen we ijverig verder.
Liefs,
Inga en de feniksen

SVS
Beste sportievelingen,
Hou alvast woensdag 27 september vrij voor onze mega super toffe veldloop.
Vergeet jullie inschrijvingsbriefje niet binnen te brengen.
Vanaf volgende week zal u het nieuwe rooster in de flashboem vinden van onze deelnemende
svs activiteiten!
Sportieve groetjes,
Marjolein

Belangrijke data schooljaar 2017 - 2018
Activiteiten:
29/08/2017: ijsbrekersavond om 17 uur
07/09/2017: Infoavond vanaf 18 uur
17/09/2017: Pimp je aperitief
19/09/2017: Oudervereniging om 20 uur
26/09/2017: Lezing Lut Celie in de bib om 20 uur
18/11/2017: etentje oudervereniging
21/12/2017: oudercontact
12/01/2018: nieuwjaarsreceptie
24/02/2018: kinderactiviteit
05/03/2017: start inschrijfperiode broer/zus
17/03/2017: ouderactiviteit
26/03/2017: start inschrijfperiode iedereen
27/05/2018: Lentefeest/Eerste Communie
02/06/2018: Leefschoolfeest
26/06/2018: oudercontact
27/06/2018: proclamatie
Extra vrije dagen:
20/09/2017: pedagogische studiedag
30/04/2018: facultatieve dag
09/05/2018: pedagogische studiedag
22/05/2018: facultatieve dag
23/05/2018: pedagogische studiedag
Schoolvakanties:
28/10/2017 – 05/11/2017: herfstvakantie
23/12/2017 – 07/01/2017: kerstvakantie
10/02/2018 – 18/02/2018: krokusvakantie
31/03/2018 – 15/03/2018: paasvakantie

Lezing Lut Celie 26/09/2017
Lieve mama's en papa's,
Vandaag, in deze huidige maatschappij is opvoeden niet altijd eenvoudig. We wikken en
wegen, stellen ons handelen in vraag... het maakt ons vaak onzeker omdat we het net zo
goed willen doen. Hoe moet dat ook liefdevol aanwezig zijn, in verbinding gaan met ons
kind en tegelijk grenzen aangeven. Hoe kunnen we duidelijk aangeven dat handelingen en
gedragingen laakbaar zijn maar tegelijk pedagogisch positief blijven doorklinken? Zijn er
vaardigheden die we kunnen aanleren om negatieve spiralen te voorkomen? En hoe kan je
"lastig" gedrag dat een slechte gewoonte is geworden, afleren? Positief omgaan met
kinderen wordt in deze lezing het uitgangspunt in het omgaan met kinderen. Lut Celie
vertelt heel gepassioneerd hoe we als ouder, leerkracht, grootouder, ... aan de slag kunnen
gaan en hoe we het oprecht tonen van emoties een plaats kunnen geven.
We organiseren dit in samenwerking met de Bib Oosterzele en Gezinsbond en zien jullie
allen graag op 26/9 in de Bib in Oosterzele. Noteer het alvast in jullie agenda. Zeker
inschrijven via mailadres in uitnodiging.
Hartelijke groet,
Lindsay (Mama Rozanne en Tuur)

Herfstwerkdag

Kinder- en jeugdjury

Kinder- en Jeugdjury
Oosterzele

Lees je graag?
Wil je graag nieuwe boeken
ontdekken?

Dan is KJV geknipt voor jou!

Kinder- en jeugdjury is een toffe
bende kinderen en begeleiders. We
lezen en bespreken 8 boeken per
schooljaar, samengesteld door
Iedereen Leest.
Er is nog plaats voor:
Kleuters uit de 3de kleuterklas
Samenkomst op zaterdag 23/9, 30/9, 7/10, 14/10
van 10.30-11.30 uur
De kinderen lezen en bespreken de boeken in de
vergadering.

Kinderen uit het 5de en 6de leerjaar
Samenkomst op vrijdag 22/9, 10/10, 1/12, 19/1,
23/2
van 18 tot 19 uur
De kinderen lezen de boeken zelf en bespreken ze
nadien in de vergadering.

Meer info en inschrijven
anneleen.verfaillie@oosterzele.be

