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EDITORIAAL
21 juni! De zomer is begonnen. Dat voelen we al een hele
tijd, ook op ons schooltje.
De kinderen zijn zonnetjes en genieten van samen spelen
en werken.
De juffen ijverig bezig aan toetsen en rapporten. De laatste
loodjes.
Onze laatste week gaat van start. Voor onze oudste
kleuters en 6de-klassers betekent dit ook afscheid nemen
van een mooie periode.
Aan iedereen, een fijne laatste week!
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Groepsindeling 2018-2019: In de week van 25 juni zullen de
kinderen die een overgang maken naar een nieuwe
leefgroep een lijst meekrijgen met daarin hun klasgroep
voor volgend schooljaar. Omdat wij tot op heden nog geen
zicht hebben of onze tijdelijke leerkrachten mogen en
kunnen blijven zullen hun namen nog niet ingevuld worden.
Dit hangt namelijk grotendeels af van de verdeling vanuit
de scholengemeenschap. Van zodra ik hierrond meer
nieuws heb, breng ik jullie zo snel mogelijk op de hoogte.
Dank voor jullie begrip.
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AGENDA
▪ 22/06:
12/12: oudervereniging
uitreiking leesdiploma’s N1
▪ om
12/01:
14.30
Nieuwjaarsreceptie
uur (tijdens forum)
▪ 26/06:
30/01: oudervereniging
oudercontact
▪ 27/06:
24/02: proclamatie
kinderactiviteit
N6 om 19 uur
▪ 27/02: leefgroepvergadering:
Forum: Lg 2: 18 – 19 uur
▪ 22/06 (N1)
Lg 1:vanaf
19 – 20
14.30
uur uur
Lg 5: 20 – 21 uur
Praatcafé:
▪ 01/03: leefgroepvergadering
▪ 26/06 vanaf
Lg 4: 18
15.30
– 19uur
uur
Lg 3: 19 – 20 uur
Leerlingenraad:
▪ 05/03: oudervereniging
▪ In
17/03:
de leraarskamer
leefschoolband
o.l.v.
+ouderfuif
Martine
▪ 17/05: oudervereniging
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
▪ 02/06: Leefschoolfeest
▪ 12/06: oudervereniging
▪ Zie website
Praatcafé:
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ Elektronische
stuur je
30/03 vanaf 15inzendingen
uur
▪ voor
26/06donderdag
vanaf 15.3012.00u
uur naar
bs.oosterzele@g-o.be
▪Leerlingenraad:
Inzendingen op papier dienen
11.30u
▪ voor
19/12,woensdag
23/01, 20/02,
27/03, 15/05
binnengebracht
te worden
en 05/06 van 8.45u
tot 9.10uopinhet
de
secretariaat.
leraarskamer o.l.v. Martine

MENU

DEADLINES

MENU
▪ Zie website

Godsdienst/zedenleer: Wijziging keuze mogelijk tot en
met 30 juni door het indienen van een nieuw
keuzeformulier (te bekomen op het secretariaat). Indien uw
kind volgend schooljaar hetzelfde levensbeschouwelijk vak
zal volgen, hoeft u niets te doen.

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
Maaltijden: Geen warm eten vanaf maandag 25 juni omwille vansecretariaat.
het tijdig kunnen

opmaken van de factuur.
Vrijdag 29 juni: les tot 11.30u. Opvang tot 12.30u op onze school.

Inschrijvingen 2018-2019: Deze starten vanaf maandag 5 maart 2018 vanaf 8.30u voor
broers/zussen en kinderen personeel. Vanaf maandag 26 maart 2018 om 8.00u starten
we met het inschrijven voor de resterende plekjes. Gelieve de identiteitskaart van je
kind(eren) mee te brengen. Wens je meer info over de school dan kan je steeds
telefonisch contact opnemen met de directie op het nummer 09/362.49.63 om een
afspraak te maken.
Martine

Leefgroep 1| Pareltjes en Schelpjes
Hier zijn we nog eens met pareltjes -en schelpjesnieuws,
Ons project loopt op zijn einde en de vakantie zal nu erg snel naderen. Wat zijn er veel
kindjes jarig in de maand juni en juli!
We vierden: Renée (3), Nora (4), Linde (4), Joppe (3), Mats (3) en Madeleine (3).
Nogmaals een dikke proficiat aan iedereen!! Hiep hiep hoeraaaa...
Volgende week is het de laatste week school. Wat brengen we zeker mee:
- een grote zak
- op woensdag onze fiets
Tot dan,
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen,
Het schooljaar loopt bijna op zijn einde. De toetsen zijn ondertussen afgerond.
Donderdag hebben we in de namiddag een ontspanningsmoment gehad. We zijn bij
Jolan thuis gaan spelen. We konden zwemmen in hun zwembad, spelen in het bos,
springen op de trampoline. Het was een leuke namiddag. Dankjewel aan de mama en
papa van Jolan voor de ontvangst.
Volgende week ronden we het schooljaar af met een sportweek. We kijken er al naar
uit!
Groeten,
Jarno

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste lezers,
Vorige week vrijdag deden we een fietsparcours op school. Maandag hebben we wat
meer geleerd over de verkeersregels.
Dinsdag hebben we de delen van een plant onderzocht en wat hun functie is. Woensdag
was het de laatste toets van het vierde leerjaar, eindelijk!!
Vandaag zijn de Gekko's en Stokstaartjes bij Jolan thuis gaan zwemmen en spelen. Hij
heeft een heel leuke tuin! We mochten ook in het bos spelen. Morgen is het onze laatste
gewone dag want volgende week gaan we op sportweek in Zottegem!
Groeten,
Dylan en Luna

Leefgroep 5 | Feniksen
Een variatie op het liedje 'Altijd is kortjakje ziek...'
****maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
maandag was het OVSG , toetsen voor de vijfdes en project
dinsdag alweer OVSG de vijfdes hadden toetsen en project
woensdag laatste OVSG weer voor de vijfdes toets o nee
donderdag toetsen voor het vijfde en godsdienst zedenleer
vrijdag laatste toetsen voor het vijfde en project
zaterdag doen we lekker niets
zondag gaan we naar de kerk met ons boek vol zilverwerk!****
Tijdens project zijn we momenteel bezig met het voorbereiden van ons beroepenbeurs.
We werken per twee samen aan één beroep en zochten daarrond wat info op (studie,
talenten, inhoud job + spreekwoord). Deze info brengen we creatief aan op een paneel
dat we gebruiken tijdens onze beurs op dinsdagnamiddag.
Op donderdag en vrijdag verdiepten we ons nog eens in de Legowereld: we bouwden
een windmolen en onderzochten zo de kracht van de wind.
Lieve groetjes,
Eden en juf

Verslag Oudervereniging 12 juni 2018
Aanwezig: juf Valentine, juf Ellen, juf Stefanie, Evelyn, Sien, Ine, Annelies, Tom, Stijn,
Tom
1. Terugblik lentefeest 27/5
Olaia wordt vaste medewerker om Ellen mee te ondersteunen bij de organisatie van het
lentefeest.
Evaluatiepunten:
- Super zowel het bosmoment als de receptie
- Receptie: verschillende mensen van thuis uit hapjes laten maken. Wel in het
oog houden dat er niet over de prijs gegaan wordt.
- Principe: 2de en 5de leerjaar helpen mee ondersteunen in bos en receptie → Deze
afspraken misschien best nog eens herhalen volgend jaar. Van zodra gekend
ook de datum doorgeven aan de ouders van 2de en 5de leerjaar.
- Financiën: kosten mogen binnengebracht worden bij VZW Demens.nu. Die
zullen dat terugbetalen en op de rekening van de oudervereniging storten.
2. Terugblik Leefschoolfeest 2/6
Evaluatiepunten:
- Heel leuk en geslaagd leefschoolfeest.
- Goede live band (niet te luid, mooie muziek). ‘Mogen gerust volgend jaar weer
komen’
- BBQ: porties nogal groot. Misschien eens werken met kinder- en volwassen
borden om te vermijden dat er veel voedsel weggegooid wordt.
- Hulp bar: zoals gewoonlijk zeer laat op gang gekomen in de voorbereiding
- Meer chips volgend jaar + ev. bordjes kaas (betalend) om te serveren bij het bier
- Schmincken: meer schminckers voorzien → verantwoordelijke koopt best
schminckmateriaal aan (+ onkosten binnenbrengen)
- Mooi optreden in amfitheater
3. Lut Celie + Pimp je speelplaats
Momenteel on hold: komt op teamvergadering van 18/6. Lut Celie zal hierbij ook
aanwezig zijn.
Werkdag op 23/6 zal dan toch niet doorgaan: wellicht zouden te weinig mensen kunnen
aanwezig zijn.
Verdere planning:
- Stefaan: laten puin aanvoeren in de zomer
- grote brokken puin eruit halen en naar OBBC voeren
- datum prikken in vakantie om dat te doen
- Landbouwer contacteren om voetbalveld te egaliseren + in te zaaien

Het zou leuk zijn om volgend jaar bij wijze van feestelijke inhuldiging van het
amfitheater op geregelde tijdstippen iets te organiseren in het amfitheater (ev. combi
met 25 jaar Leefschool).
Ideetjes hiervoor: Film in het amfitheater (cfr. Film in het bos), muziekoptreden voor de
ouders, Warmathon op de Finse piste,…
Annelies maakt deze zomer een oplijsting van kosten voor de diverse pimpwerken.
4. WK Rode Duivels 18/6
- Zondag 17/6 nog eens installatie uittesten + klank (Stefanie vraagt aan Gio)
- Stijn zorgt voor drank (pintjes, wijn, water, fruitsap, cola) en hot dogs en chips
- Frigo huren? Of ijs maken met petflessen en in grote bakken steken
- Buren verwittigen? Ja
- Einduur: 22 u
- Drankkaarten
5. 25 jaar Leefschool
Volgend jaar 25 jaar Leefschool. Alle ideeën om dit te vieren, zijn welkom.
6. Varia
- Volgende vergadering 17/9
- Pimp je aperitief 16/9
- Nieuwe ouders: veel meer betrekken bij werking oudervereniging + actief
vanuit oudervereniging aan PR werken → Tom Van Wesemael wil dat wel
trekken voor de kleuterblok
- Zwerfvuil/slordigheid/stiptheid: Heel jammer hoe veel afval er ligt en hoe
slordig omgegaan wordt met het materiaal. Kan hier volgend schooljaar niet
het jaarthema van gemaakt worden?
- Fietssubsidie provincie Oost-Vlaanderen: doorsturen naar de groep → Annelies
stuurt door
- Volmacht rekening oudervereniging? Eventueel Colruyt-kaart
- Zou interessant zijn om meer zicht te krijgen op boekhouding van
oudervereniging → elke vergadering aan bod laten komen + Rozemarijn zal
volgend jaar verder boekhouding doen
- Ontbijtpakkettenactie: lijkt iets wat heel veel opbrengt. Best uitwerken met een
subwerkgroepje: Tom Van Wesemael, Stijn, Ine, Danny, Stefanie, Valentine →
Tom zoekt al eens uit welke data omringende scholen nemen.
- Groenweg als schoolstraat inrichten?: wordt op teamvergadering gebracht
- Smartschool: er zijn nog steeds veel mensen die niet weten hoe ze hiermee
kunnen werken. Best eens een demo geven in begin van het schooljaar (bv.
eerste leefgroepvergadering) + aan nieuwe ouders.

Taichi in Moortsele

