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EDITORIAAL
Dinsdagavond kregen we een waardevolle
uiteenzetting over emotionele intelligentie door Lut
Celie. Dank aan ons oudercomité om dit te
organiseren.
De laatste zomerzonnestraaltjes gaven ons
woensdagnamiddag de nodige energie om de
veldloop moedig te doorstaan. Proficiat aan onze
lopertjes, groot en klein!
Hopelijk zijn de weergoden ons ook zaterdag gunstig
gestemd en kunnen wij rekenen op massale hulp op
onze werkdag. Iedereen hartelijk welkom!
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.

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

26/09: Lut Celie in de bib
29/09: schoolfotograaf
23/10: van 13u tot 15u
18/11: etentje Leefschool
12/01: Nieuwjaarsreceptie
24/02: kinderactiviteit
02/06: Leefschoolfeest
27/05: Lentefeest/Communie

:

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.

Martine
Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hallo,
Deze week nog de laatste jarige van augustus gevierd
met heerlijke pannenkoeken en lekker fruitsap. Een
dikke proficiat aan Klaas die 5 jaar is geworden. Ons
project verloopt vlot: we volgen onze projectplanning
goed op. Zo zoeken we allerlei weetjes op over de
dieren, observeren we die, verzorgen hen, maken allerhande creatieve werkjes
en ook in de hoekjes spelen/ leren we over kriebeldiertjes. Basil had deze week
een hele mooie rups mee: ' de borstelrups' dat zal later een 'donsvlinder' worden.
Ook juf Katrijn had voor ons een aantal mooie gedroogde/ dode insecten mee
die we van dichtbij konden bekijken. allemaal heel boeiend, tot volgende week.
Groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 5 | Feniksen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezers,
Deze week hebben we een aantal leuke dingen gedaan:
· opzoekwerk over de zee
· liedje en dansje voor strapdag
· zelfgemaakte duikboot getest
· voorblad project gemaakt met cirkeldruk of pastelkrijt
· herfsttekening met wasco gemaakt (N6)
. veldloop met Eden en Isha als winnaars!!!!
· lego freewheeler gemaakt in techniekles in PTI Zottegem (zie foto hieronder)

· liedje ‘Row your boat’ en ‘drunken sailor’ geleerd
· expo Andreas
· basketbal bij juf Marjolein (N6)
Je leest het goed: een boeiende week dus!
tot volgende week!
Thor en juf
SVS
Beste sportievelingen,
Hier het volledige kalender met de woensdagnamiddag activiteiten:
18/10/'17: Badmintoninitiatie te Oosterzele voor niveau 3 en 4
22/11/'17: Swimmathon te Geraardsbergen voor niveau 3, 4, 5 en 6
24/01/'17: Badminton dubbel te Oosterzele voor niveau 5 en 6
31/01/'17: Tussen 4-vuren te Zottegem voor niveau 3 en 4
7/03/'17: Netbal te Oosterzele voor niveau 5 en 6
14/03/'17 of 21/03/'17: Ijsschaatsen te Liedekerke (met de bus) voor niveau 3, 4, 5
en 6
21/03/'17: Dans te Zottegem voor niveau 1 en 2
13/06/'17: 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

Belangrijke data schooljaar 2017 - 2018
Activiteiten:
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

Gevraagd/gezocht
De handdoeken die in de kleuterklassen gebruikt worden zijn aan vernieuwing
toe.
We vroegen ons af of jullie handdoeken thuis hebben die niet meer gebruikt
worden?
Indien ja; je mag ze binnenbrengen in de klas van Lieselot/Katrijn.
We zijn specifiek op zoek naar washandjes en handdoeken (aub niet te groot)
Hartelijk dank!

Herfstwerkdag

