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EDITORIAAL
Heel wat projectnieuws deze week, een nieuwe oproep
voor de herfstwerkdag volgende zaterdag en een
aangevulde agenda.
Veel leesplezier!

Belangrijke mededeling i.v.m. schoolbus
Op vrijdag 20 oktober zal er ‘s avonds geen busvervoer zijn.
Excuses voor dit ongemak.
groetjes, Djuro

Leefschoolnieuws van Martine
Herfstwerkdag
Je zou bijna geloven dat kabouters bestaan maar niets is
minder waar… Op zaterdag 30 september zijn meerdere
ouders komen helpen aan de verdere uitbouw van de
zandbak van de kleuters, het amfitheater, de opkuis van de
tuin en het doolhof in het bijzonder, … En zeg nu zelf: Wat
een metamorfose !!Daarnaast konden we steevast rekenen
op mensen die voor soep en kinderopvang instonden.
Hartelijk dank iedereen. Kon jij er jammer genoeg niet bij
zijn dan verwachten we jou op zaterdag 14 oktober om
even te komen meehelpen. Tot dan.

AGENDA
▪ 10/10: Leefgroepvergadering
Leefgroep 1: 18.00u-19.00u
Leefgroep 5: 19.00u-20.00u
▪ 12/10:leefgroepvergadering
Leefgroep 3: 18.00u-19.00u
Leefgroep 2: 19.00u-20.00u
Leefgroep 4: 20.00u-21.00u
▪ 23/10: grootouderfeest
▪ 26/10: oudervereniging
▪ 18/11: etentje Leefschool
▪ 12/12: oudervereniging
▪ 12/01: Nieuwjaarsreceptie
▪ 30/01: oudervereniging
▪ 24/02: kinderactiviteit
▪ 27/02: leefgroepvergadering:
Lg 2: 18 – 19 uur
Lg 1: 19 – 20 uur
Lg 5: 20 – 21 uur
▪ 01/03: leefgroepvergadering
Lg 4: 18 – 19 uur
Lg 3: 19 – 20 uur
▪ 05/03: oudervereniging
▪ 17/05: oudervereniging
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
▪ 02/06: Leefschoolfeest
▪ 12/06: oudervereniging
Praatcafé:
▪ 27/10 vanaf 15 uur
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
▪ 17/10, 21/11, 19/12, 23/01, 20/02,
27/03, 15/05 en 05/06 van 8.45u
tot 9.10u in de leraarskamer o.l.v.
Martine

Aankoop fietshelm:
Alle kinderen van K3 en N1 en de nieuwe kinderen krijgen
de kans om tegen een sterk gereduceerde prijs een
fietshelm aan te kopen. Type helm: Abus smiley. Maat
45/50 of 50/55. Het is een robuuste, veilige helm met een moderne look die wordt
aangeboden voor € 20. Uiterlijk tegen maandagochtend 9 oktober aan te vragen + cash
€ 20.

MENU

▪ Zie website
Schoolrouteplan:
Alle ouders hebben maandag een mail ontvangen via smartschool met meer info over
een nieuw digitaal schoolrouteplan. Het is de bedoeling om de verkeersveiligheid
DEADLINESvan
▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar

onze kinderen en alle bewoners van Oosterzele te verbeteren en te optimaliseren.
Tussen 02/10 en 17/11 kan je de knelpunten op de route van en naar de school
doorgeven via een webtoepassing of app. Hoe doe je dit ? Meld je aan op de website
www.route2school.be en klik op de knop “registreren”. Na een éénmalige registratie
dient u zich in te loggen en kan je starten. Geef de knelpunten op de schoolroute van je
kind door. Dus doe mee ! Na 17 november zal het Instituut voor Mobiliteit MOB de
gegevens analyseren en de resultaten bespreken met de schooldirecties, de politie en
de gemeente Oosterzele.
Dag van de leerkracht:
Mede dankzij de oudervereniging hebben alle personeelsleden in ’t kader van de dag
van de leerkracht een leuke attentie ontvangen. Wat een talentrijk team heb ik toch !
Schitterend !
Deelname onderzoek schoolkosten
Oproep deelname onderzoek rond schoolkosten. Omdat er te weinig inschrijvingen
waren doe ik alsnog een oproep om deel te nemen aan dit onderzoek (zie brief in bijlage
flashboem). Alvast dank voor jullie bereidwilligheid.
Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Vorige week mochten we de opa van Amina verwelkomen in onze klasjes en hij had een
verrassing bij voor ons: nachtvlinders. Als wij in ons bedje lagen heeft Amina haar opa
die voor ons gevangen. Hij wist heel veel leuke weetjes over deze prachtige diertjes te
vertellen. Dank daarvoor. Ons project is jammer genoeg op zijn einde gekomen en we
hebben samen geconcludeerd dat het een fantastisch project was om ons nieuwe
schooljaar mee aan te vangen. Volgende week gaan we een inoefenweek tegemoet.
In de schildpadjesklas was er ook een feestje voor Erik zijn 5de verjaardag, proficiat of
zouden we 'felecitationes' zeggen... . Via deze weg willen we veel beterschap
toewensen aan Basil, we denken aan jou...
Niet vergeten: volgende week donderdag leefgroepvergadering om 19u, wie
agendapuntjes heeft mag deze doorgeven aan de klasouders en dan nemen we deze
zeker op. Fijn herfstig weekend toegewenst.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en zeepaardjes
Hallo iedereen,
Wij zijn donderdag op uitstap geweest naar planckendael en dit vonden wij allemaal
SUPER leuk.
Eerst hebben we daar een rondleiding gekregen met een gids en dit was heel
interessant, alle kinderen waren dan ook heel aandachtig. Nadien hebben we de rest
van het park nog bezocht in kleine groepjes (heel erg bedankt aan de ouders die met

ons mee waren). Weten jullie hoeveel tanden een olifant heeft? En weten jullie welk dier
het snelste is? Wij wel!!!
Nu gaan we nog verder werken aan ons eindproduct en dan kunnen jullie allemaal een
kijkje nemen op de website naar onze reportage.
Vele dierengroetjes,
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag: We zijn begonnen aan onze film, we mochten elk een film kiezen:
een stopmotion film of een gewone film . We zijn al heel goed bezig met onze film
en het is ook heel leuk.
Dinsdag: We hebben gerekend in een golf van stilte, we hebben ook geturnd
en dat was heel leuk en sportief.
Woensdag: We zijn gaan zwemmen en dat was ook heel leuk (en nat),
verder hebben we nog gerekend en toen zat de dag er op.
Agoston en Rune S.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste flashBOEMers,
Vorige week werd er beslist wie een stop-motion film ging maken en wie een gewone
film. Een stop-motion film is een film die gemaakt is uit heeeeel veel foto's. Die worden
dan achter elkaar afgespeeld. Daarna zijn we begonnen met het schrijven van het script
voor onze film. Deze week schreven we er nog even aan verder en daarna hebben we
onze achtergrond geknutseld of de set (dat is de plaats waar gefilmd wordt) gezocht.
Enkele groepjes zijn al aan het filmen. Sommigen zijn ook al klaar. Titus de broer van
Ella Baert is ons dinsdag komen helpen met stop-motion. Vandaag komt de peter van
Jurre en hij gaat een green screen meebrengen. Dat is een groen doek voor special
effects. Hij gaat samen met ons een reclamespotje maken. We hebben er al zin in!!
Groetjes en tot volgende week!
Jolan en Guus en de Gekko's

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lezers,
Donderdag 28/09 gingen de 6des naar de legoklas in het PTI en maakten daar een
freewheeler. In de namiddag was het project. Voor de 5des was het een gewone dag
(turnen,zedenleer/godsdienst,niveau en project.)
Vrijdag is de schoolfotograaf geweest.
In project deden we verslag over de uitstap naar PTI en op het einde was er nog forum.
Dinsdag zijn we naar Sealife gegaan met de beide klassen. Daarna was er een expo bij
de wolkenvangers en de feniksen deden de verwerking van de uitstap buiten.
Groetjes van de wolkenvangers en Ella Baert

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de 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

Herfstwerkdag

Onderzoek schoolkosten
Beste ouder,
Het begin van een nieuw schooljaar brengt meestal veel extra kosten met zich mee.
Ouders geven elk jaar heel wat geld uit aan allerlei schoolkosten zoals schoolmateriaal,
-uitstappen, enzovoort. Maar hoeveel kost het eigenlijk aan ouders om schoolgaande
kinderen te hebben? Welke verschillen in studiekosten bestaan er? Het
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven zal dit
onderzoeken voor het schooljaar 2017-2018. De informatie die uit dit onderzoek zal
komen, kan dienen om beleid rond schoolkosten vorm te geven.
Tegen eind oktober 2017 wordt er een enquête bezorgd aan ouders in meer dan 60
basisscholen in Vlaanderen. U bent één van diegenen die uitgenodigd worden om deel
te nemen. Er hebben zich al verschillende ouders geregistreerd om hieraan deel te
nemen. Op dit moment zijn dit er echter nog niet genoeg. Daarom herinneren wij u
graag nog eens aan dit onderzoek. Zonder uw deelname is het niet mogelijk om de
noodzakelijke gegevens voor dit onderzoek te verzamelen.
Om deel te kunnen nemen aan dit onderzoek hebben wij uw contactgegevens nodig.
Uw deelname aan het onderzoek zal uiteraard anoniem zijn, maar wij hebben uw emailadres nodig om de enquête naar u te versturen. U kunt deze contactgegevens via
de volgende link aan ons bezorgen:
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/survey/index/sid/8361/lang/nl/newtest/Y?836
1X132232X2777344=2824
Is er iets niet duidelijk of twijfelt u ergens aan? Aarzel niet om het HIVA te contacteren.
Wij helpen u graag verder.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Hoogachtend,

De onderzoekers:
Jolien De Norre (jolien.denorre@kuleuven.be, 016 37 44 85)
Miet Lamberts (miet.lamberts@kuleuven.be, 016 32 33 24)
Steven Groenez (steven.groenez@kuleuven.be, 016 32 33 54)

