23e jaargang | nummer 08/26 oktober 2017 | redactie: Izabel

EDITORIAAL
Alweer een week voorbij. Meer zelfs, een eerste halve
trimester is voorbij. In verschillende leefgroepen werden de
projecten afgerond met mooie eindproducten. Om fier over
te zijn!
Voor de meesten start op vrijdag de welverdiende
herfstvakantie. Maar de echte volhouders doen er nog een
dagje bij en steken weer de handen uit de mouwen op onze
pimp-je-speelplaats-werkdag nu zaterdag. Wil je zelf nog
een steentje metsen aan ons amfitheater? Welkom!

Leefschoolnieuws directie
Actie Zwarte Piet:
Met de donkere maanden in het vooruitzicht wordt de
zichtbaarheid van de zwakke weggebruiker extra in de
kijker gezet. Daarom zullen in dit kader de komende
periode controles worden uitgevoerd rond gebruik van de
fietsverlichting en wildparkeren in een schoolomgeving.
Weet dat de politie zal verbaliseren daar waar nodig. In de
eerste week na de herfstvakantie zijn er voornamelijk
preventieve acties. Nadien, afhankelijk van de
omstandigheden, zullen ofwel waarschuwingen ofwel
processen-verbaal worden opgesteld. Bij minderjarige
overtreders worden de ouders in kennis gesteld. Bericht
namens de Lokale Politie Regio Rhode & Schelde.
Ophaling toners en cartridges:
Aan het secretariaat vind je vanaf heden een grote doos
waarin ook jouw toners of cartridges kunnen gedeponeerd
worden. Breng ze gerust binnen want wij krijgen er als
school een vergoeding voor om extra klasmateriaal aan te
kopen. Dank voor je medewerking.
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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

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
Grootouderfeest:
binnengebracht te worden op het
Maandag 23 oktober hadden we terug het genoegen om de grootouders
secretariaat.van de

kleuters te verwelkomen. De kinderen brachten versjes en dansten erop los. Het was
een plezier om ze bezig te zien. Er waren alleen maar stralende gezichten bij
kleinkinderen, grootouders en juffen. Hartverwarmend moment !
Fijne vakantie iedereen !

Leefgroep 1| Schelpjes en pareltjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
Deze week zijn we gestart en geëindigd met een feest. Maandag kwamen onze
grootouders kijken naar ons optreden en koffie en taart eten in de klas. Wat was dat
leuk en gezellig! Dank je wel voor jullie grote opkomst en enthousiasme!
Vrijdag sloten we af met een pannekoekenfeest. We bakten deze omdat het juf
Kimberly's laatste week was op onze school. Dag lieve juf, wat gaan we je missen!!
En zo kwam ook aan het project : 'Wat groeit en leeft er in het bos?' een einde. We
hebben veel ontdekt en zijn allemaal dingetjes te weten gekomen die we nog niet
wisten.
Zijn jullie ook benieuwd welk project het na de vakantie zal worden? Wij ook!
Daag en tot de volgende keer!

Leefgroep 2| Kikkertjes en Schildpadjes
Beste ouders,
We hebben er een feestelijke week opzitten. Bij juf Valentine werd Kasper 6 jaar, dikke
proficiat man. En na een mooi optreden mochten we op dinsdag alle grootouders
ontvangen voor een heerlijk potje koffie en ovenvers gebak. We verwerkten de foto's
van onze grootouders in een leuk kijkboekje of een mooi poster. We leerden deze week
ook speelkaarten te sorteren op cijfers, kleur of figuurtjes. We leerden ook knikkeren,
hinkelen en vingerhaken.
We willen ook nog eens alle ouders bedanken om te bakken, thermossen mee te geven,
foto's te trekken , te helpen,.... zonder jullie was het ons niet gelukt.
Nu met z'n allen genieten van een weekje rust, groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
Deze week zijn we gestart en geëindigd met een feest. Maandag kwamen onze
grootouders kijken naar ons optreden en koffie en taart eten in de klas. Wat was dat
leuk en gezellig! Dank je wel voor jullie grote opkomst en enthousiasme!
Vrijdag sloten we af met een pannekoekenfeest. We bakten deze omdat het juf
Kimberly's laatste week was op onze school. Dag lieve juf, wat gaan we je missen!!
En zo kwam ook aan het project : 'Wat groeit en leeft er in het bos?' een einde. We
hebben veel ontdekt en zijn allemaal dingetjes te weten gekomen die we nog niet
wisten.
Zijn jullie ook benieuwd welk project het na de vakantie zal worden? Wij ook!
Daag en tot de volgende keer!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en gekko’s
Vorige week hebben we onze films afgemaakt. Er waren twee keuzes.
1 groep was stop-motion en de andere groep heeft een gewone film gemaakt. De film
maken was heel erg leuk.
Dinsdag 24/10/2017 hebben we onze films aan elkaar voorgesteld. Onze ouders
mochten na school naar de films komen kijken. We hebben in juf Olaia's klas een
filmzaal gemaakt. Je moest hapjes meenemen.
De filmpjes waren leuk, grappig en cool.
Het was wel lastig omdat er weinig plaatsen waren. Sommige mensen moesten
rechtstaan.
We hadden leuke taken. Sommige zorgden voor het licht, andere voor een rondleiding.
Rune T. en Simon
Een dikke proficiat aan de Stokstaartjes en de Gekko's. Jullie hebben dit project heel
hard gewerkt. De filmvoorstelling was top. Jullie hebben alle filmpjes volledig zelf
gemaakt en ook de voorstelling goed laten verlopen.
Ik ben trots op jullie!
Meester Jarno

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
We begonnen aan onze voorbereiding voor de tentoonstelling donderdagnamiddag.
Op vrijdag was het onze tentoonstelling van 14u tot 16u. We hadden veel bezoek!
Dinsdag hadden we onze projecttoets gedaan. Juf sofie was ziek.
We waren gaan zwemmen woensdag.
Donderdag gingen we in het kader van 11.11.11 een mooie voorstelling bekijken.
Wouter en Wim (2 goede muzikanten) brachten liedjes en vertelden over
vluchtelingen. Het was komisch en mooi. Juf Izabel gaf in de namiddag nog wat uitleg
via een aangrijpend filmpje. We waren er allemaal stil van. We leerden nog een liedje:
‘Allemaal mensen’.
Nadien hebben we met het 5de en 6de pompoensoep, halloween cupcakes en griezelige
vinger- hotdogs klaargemaakt.
En Vrijdag ...... ? Lekker griezelen en smullen!
Iljo en juf

Leefgroep 5 | Feniksen
Beste lezers!
Op maandag hebben we vertelkring gedaan daarna deden we gewoon de hele dag
niveau.
Dinsdag was het expo van Bram,Rune en Joshua. Het ging over meme's.
Woensdag was het eerst themakring. We bespraken het gevoel angst en stress en het
belang van bossen. Daarna zijn we gaan zwemmen dat was leuk.
In de ochtend gingen we naar een toneel van 11.11.11 dat was heel leuk. Toen we terug
kwamen
deden we turnen en daar moesten we handstand. Verder hebben we
halloweensoep,hotdog en cupcakes gemaakt voor vrijdag njam njam .
Vrijdag gaan we ons lekker eten dat we gemaakt hebben opeten en het is dan ook
forum dus kom zeker kijken🕶
vurige groetjes de feniksen

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

