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EDITORIAAL
Vorige zaterdag genoten we met zijn allen van een geweldig
schoolfeest.
Ons amfitheater werd officieel geopend. Wat een unicum in
Vlaanderen!
We blijven nog even in feeststemming en gaan deze zondag
onze papa’s en pluspapa’s vieren.
En zo is de eerste week van de laatste maand van het
schooljaar ook al weer passé!
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Leefschoolfeest:
Het was terug een fantastisch, sfeervol leefschoolfeest die
van A tot Z vlekkeloos is verlopen! Langs deze weg wil ik
alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet en
medewerking. Jullie inbreng is en blijft voor ons zeer
waardevol !
Gezocht:
Iemand die elke maandag en dinsdag kan komen om van
11.30u tot 13.00u toezicht te doen samen met een
leerkracht in de refter bij de kleuters en op de speelplaats
bij kleuters/lagere. Het statuut kan enkel geregeld worden
via wijkwerk (dus vroegere PWA). Ken je iemand die
hiervoor interesse heeft dan mag je mij de gegevens
doorgeven of hen met mij contact laten nemen.
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AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪

12/06:
12/12: oudervereniging
22/06:
12/01: Nieuwjaarsreceptie
uitreiking leesdiploma’s N1
om
30/01:
14.30
oudervereniging
uur (tijdens forum)
26/06:
24/02: oudercontact
kinderactiviteit
27/06:
27/02: proclamatie
leefgroepvergadering:
N6 om 19 uur
Lg 2: 18 – 19 uur
Forum: Lg 1: 19 – 20 uur
▪ 08/06 (Gekko’s)
Lg 5: 20 – en
21 22/06
uur (N1)
▪ vanaf
01/03:14.30
leefgroepvergadering
uur
Lg 4: 18 – 19 uur
Praatcafé:
Lg 3: 19 – 20 uur
▪ 26/06
05/03:vanaf
oudervereniging
15.30 uur
▪ 17/03: leefschoolband +ouderfuif
Leerlingenraad:
▪ 17/05: oudervereniging
▪ In
27/05:
de leraarskamer
Lentefeest/Communie
o.l.v. Martine
▪ 02/06: Leefschoolfeest
▪ 12/06: oudervereniging

MENU

Praatcafé:
▪ Zie
website
21/12
vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
Leerlingenraad:
▪ bs.oosterzele@g-o.be
19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
▪ Inzendingen
papier
dienenin de
en 05/06 van op
8.45u
tot 9.10u
voor
woensdag
11.30u
leraarskamer
o.l.v.
Martine
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

DEADLINES

MENU
▪ Zie website

DEADLINES

▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Inzendingen op papier dienen
Sam de slang:
voor woensdag 11.30u
binnengebracht
te worden
op het
Alle vooropgestelde doelen werden behaald. Begin deze week werd
de laatste
beloning
secretariaat.

uitgedeeld aan de kinderen. De papa van Madeleine (kleuter) kwam met zijn
ijscrèmefietskar langs om te trakteren met zijn zelfgemaakt ijs . Er werd gesmikkeld en
gesmuld ! Heerlijk. Hartelijk dank Joris !
Martine

Leefgroep 2| Kikkertjes en Schildpadjes
Deze week konden onze kinderen nog eens kennis maken in hun nieuwe groep. Zo
gingen onze derde kleuterklassers naar het eerste leerjaar en kwamen de kindjes van de
1ste kleuterklas aansluiten bij ons in de groep. Alles verliep vlot, alleen maar blije
gezichtjes. Verder knutselden we iets mooi voor onze lieve papa's: we wensen jullie
allen een hele mooie fijne Vaderdag toe. En voor Dorrit hebben we ook feest gevierd
want zij is nu ook 5 jaar geworden: proficiat meisje.
Tot volgende week, Valentine en Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen,
Na een leuke GWP vliegen we er opnieuw in. Volgende week start de toetsenweek.
Deze week zijn we bezig met herhaling.
Ondertussen studeren we ook al voor onze toets van de GWP op vrijdag. De meester
ondervraagt ons iedere dag tijdens de ochtendkring.
Als ontspanning werken we ons vaderdagcadeautje af. We wensen alle papa’s een fijne
Vaderdag!
Groeten van de Stokstaartjes

Leefgroep 5 | Feniksen
Dag nieuwsgierige lezertjes,
Maandag hebben we de hele dag niveau en zedenleer/godsdienst gedaan.
Op dinsdag hebben we niveau gedaan, een beetje aan beweging gedaan en aan
papadag gewerkt. We hebben de dag afgesloten met de beloning van Sam de slang:
een overheerlijk vers vanille-ijsje!! MMMMMMMMMM!
Woensdag heeft niveau 5 voor Frans een hele leuke dialoog vanbuiten moeten leren.
We zijn naar buiten gegaan om het te evalueren. Dit ging goed.
Donderdag was het godsdienst/zedenleer en de OVSG proef van discuswerpen. Het
cadeau voor papa is bijna klaar.
Vrijdag doen we aan inpakken van het cadeau voor papadag.
Dat was het feniksennieuws
Doei doei
Hasse en de feniksen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Niveau 5 en 6 hebben een vadertjesdag cadeau gemaakt.
Het is een… dat vertellen we niet ☺☺☺
Niveau 6 heeft alle praktische OVSG-toetsen afgerond. Deze week was het Frans
mondelinge interactie en Nederlands spreken. Nu staan ons enkel de theoretische
toetsen nog te wachten. Hiervoor kregen we een planning mee. Goed nieuws, deze
toetsen tellen mee als eindtoetsen. We hoeven dus geen andere toetsen te maken!
De klassen van 5 en 6 hebben ook een projecttoets gemaakt over onze GWP met als
thema geschiedenis. En 5 en 6 hebben ook geturnd!

Je bent er bijna!!!!!!
Groetjes Niels en de Andreas!!!!!!!!!!!!

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

Verslag leerlingenraad 5 juni 2018
Huisje en bank schilderen is nog niet gelukt omdat leefgroep 5 op GWP was en omdat er
te veel regen was. Wordt in de laatste helft van juni nog mogelijks opgenomen met
kinderen van de leerlingenraad uit leefgroep 5 (Isha, Rune, Annelies, Niels, Ella DC).
Vanuit de werkgroep pimp werden de volgende afspraken met de kinderen
opgenomen: niet lopen op de onverharde zone naast en achter het amfitheater en niet
gooien met de losliggende steentjes. De Finse piste achter het amfitheater mag wel
gebruikt worden om op te lopen. De oudste kinderen van de leerlingenraad hebben een
lint gespannen rond het amfitheater zodat dit ook visueel voor iedereen erg duidelijk is.
Leerkrachten zien eveneens toe op deze afspraak.
Er is nog vraag om een bloembak te bevestigen aan het huisje. Dit kan na het
schilderwerk.

