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EDITORIAAL
Maandag is het grootouderfeest. De kleutertjes zijn druk
bezig … het wordt vast een heerlijk ontroerende warme
namiddag te worden. Dinsdag worden jullie dan verwacht
op de filmpremière van leefgroep 4. En ’s avonds is het
infoavond i.vm. het lentefeest. En dat is nog niet alles … om
de eerste periode in schoonheid af te sluiten en de vakantie
samen in te zetten opent het praatcafé zijn deuren op
vrijdag 27 oktober vanaf 15 uur. Iedereen welkom!
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws directie
Werkdag: Zaterdag 14 oktober was er onze werkdag. En
het was eraan te zien. De kleuterzandbak kreeg zijn laatste
afwerking, het amfitheater werd al bijgevuld, het kruid en
teveel aan hagen werd verwijderd of gesnoeid, de catering
draaide op volle toeren, … kortom dikke merci aan al deze
helpende handen. Dankzij jullie medewerking oogt de
school nog aantrekkelijker. Fantastisch dat jullie zo in de
weer waren !
Grootouderfeest: Maandag 23 oktober verwelkomen we
de grootouders van de kleuters. Wij kijken uit naar dit
hartverwarmende moment.

AGENDA
▪ 23/10: grootouderfeest
▪ 24/10: infoavond lentefeest van
18.30 uur tot 19.45 uur
▪ 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

Emotionele hoekjes op onze school: Tijdens het volgende
team zullen de leerkrachten starten met het project “hoe
bouwen we emotionele hoekjes uit op onze school ?” Dit
MENU
wordt een eerste brainstormmoment zodat we dit project
▪ Zie website
na de herfstvakantie verder kunnen opnemen met onze
kinderen en het team vanuit De Bleekweide. Ik ben nu al
DEADLINES
benieuwd hoe we dit allen vorm zullen geven zodat we tegen eind
dit schooljaar al
▪
Elektronische
effectief enkele hoekjes hebben uitgebouwd in combinatie met de pimp-je-inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
speelplaatsplannen. We houden jullie zeker op de hoogte.
bs.oosterzele@g-o.be
Martine

▪ Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

Infoavond lentefeest
De leerlingen van het eerste leerjaar en de leerlingen van het zesde leerjaar vieren feest
op zondag 27 mei 2018!
Graag nodig ik alle ouders uit op de infoavond van dinsdag 24 oktober 2017 om 18u30
in de zedenleerklas.
Er wordt een duidelijk overzicht gegeven over het verloop van het lentefeest. De
infoavond zal afgerond worden rond 19u45.
Gelieve aanwezig te zijn. Indien dit niet lukt, graag een seintje.
Als je het reilen en zeilen van het lentefeest voldoende kent (want het is gebaseerd op
de lentefeesten van de voorbije jaren) dan hoef je je niet verplicht te voelen hierop
aanwezig te zijn.
Groetjes, Ellen

Leefgroep 2| Kikkertjes en Schildpadjes
Ons artikeltje van vorige week ik blijkbaar niet aangekomen dus vat ik het nog even
samen. We hebben de eerste keer spelletjesronde gehad en dat was alweer een
daverend succes, we hebben ook schrijfdans gedaan en in de kikkertjesklas was er een
feestje want Niene was 5 jaar geworden. Bedankt voor de lekkere traktatie en de leuke
activiteit. Deze week zijn we begonnen aan het thema grootouders en hebben we onze
handen uit onze mouwen gedaan en iets leuk in elkaar gestoken voor onze lieve opa's
en oma's, meme's en pepe's,... . we hebben gedanst, geknutseld en onze mooiste lach
tevoorschijn getoverd voor een foto ( want daar houden de grootouders nog het
meeste van hé). Kortom we kijken er allen naar uit. Vergeet niet om dit weekend iets
lekkers te bakken of een doosje koekjes/cake te kopen want al de grootouders en de
kindjes zullen willen smullen. Thermossen zijn ook nog steeds welkom.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Beste lezers,
Op maandag was het voor N4 godsdienst en zedenleer. Na de middag was het project.
Dinsdag leerde N4 tot 10 000 en in de namiddag werkten we bij project verder aan onze
filmpjes en maakten uitnodigingen voor onze filmvoorstelling op 24 oktober om 17u.
Dit is voor de ouders, broers en zussen van de kinderen van de Gekko's en Stokstaartjes.
Op woensdag zijn N3 en N4 gaan zwemmen.
Vandaag werken we onze filmpjes volledig af en als er tijd over is dan kunnen we ze al
eens aan elkaar tonen! 😊 😊 😊
groetjes van Luna en Suzie

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Vorige week vrijdag hebben we
onze film afgemaakt. Er zijn twee
soorten films: een stopmotion en
gewone film.
We hebben uitnodigingen voor
de filmavond gemaakt. Hierop
nodigen we onze familie uit om
naar onze films te komen kijken.
Simon & Alexine

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Het zesde is gaan turnen en het was honkvoetbal. De vijfdes hebben een Russisch liedje
geleerd over Iwan en Petroesjka, de zesdes hebben dit nadien ook geleerd. In project
zijn we begonnen met de toets voor te bereiden.
De volgende dag heeft het zesde iets speciaals gedaan om in niveau beter te kunnen
werken en we hebben een mijl gelopen. Wij doen ook mee aan de Junior journalist
wedstrijd, hierbij moeten we allemaal een vrije tekst schrijven van maximum twee
pagina's. Vandaag hebben het vijfde en het zesde ook nog geturnd, in deze les draaide
alles om voetbal.
Groetjes van de Wolkenvangers en Andreas.

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddag activiteiten:
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

