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AGENDA

EDITORIAAL
Ook deze week leefden we ons uit: spelletjesdag, een
inspiratiewandeling, sterren kijken, bakken en knutselen
voor de warmste week. Benieuwd? Plof je gezellig neer en
geniet ook deze week weer van onze avonturen.
Tot volgende week op ons spaghettifestijn?

Spaghettifestijn
24 november 2018
17 u. tot 21 u.

Leefschoolnieuws van de directie
Grootouderfeest: voor kinderen uit leefgroep 3 op dinsdag
20/11in de namiddag
Opruimen fietsenstalling: Gelieve dinsdag 20/11 geen
fietsen in de fietsenstalling te plaatsen want die ochtend zal
Jo de fietsenstalling opruimen. Dank voor jullie
medewerking.
Spaghettiavond: De inschrijvingen voor de spaghettiavond
lopen vlotjes binnen. Jij bent toch ook al ingeschreven ?
Stagiaires: In de week van 19 t.e.m. 23/11 zullen
tweedejaarsstudenten kleuteronderwijs stage lopen bij de
schelpjes, kikkertjes en schildpadjes.
Pedagogische studiedag: Woensdag 28/11 is er een
pedagogische studiedag. Die dag is er geen school voor
onze kinderen. Met de leerkrachten werken we rond de
fijne schrijfmotoriek en leerplan media.
Martine
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12/12: grootouderfeest
oudervereniging lg3
20/11:
12/01: spaghettifestijn
Nieuwjaarsreceptie
24/11:
30/01: pedagogische
oudervereniging
28/11:
studiedag
24/02:–kinderactiviteit
10/12
14/12: cultuurklas N3 en 4
27/02: Warmathon
leefgroepvergadering:
14/12:
Lg 2: 18 – 19 uur
20/12: oudercontact
Lg 1: 19 – 20 uur
11/01: nieuwjaarsreceptie
5: 20 – 21 uur
02/02: Lg
kinderactiviteit
01/03: leefgroepvergadering
19/03:
Lg 4:
– 19
leefgroep
5, 18
4 en
3 uur
Lg 3: 19 – 20 uur
 21/03: leefgroepvergadering
 leefgroep
05/03: oudervereniging
2 en 1
17/03: start
leefschoolband
+ouderfuif
 11/03:
inschrijfperiode
 broer/zus
17/05: oudervereniging
27/05: ouderactiviteit
Lentefeest/Communie
 23/03:
02/06:–Leefschoolfeest
 27/03
29/03: boerderijklas N2
12/06: start
oudervereniging
 01/04:
inschrijfperiode
iedereen
Praatcafé:
01/04 – 03/04: bosklas N3 en N4
21/12 vanaf
15.30 uur
 19/05:
Lentefeest/Eerste
 Communie
09/02 vanaf 15 uur
30/03 vanaf
15 uur
 25/05:
Leefschoolfeest
26/06 vanaf
15.30 uur
 11/06:
facultatieve
dag
 12/06: pedagogische studiedag
Leerlingenraad:
25/06: oudercontact
19/12, proclamatie
23/01, 20/02,N6
27/03, 15/05
 26/06:
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine
Forum:
 16/11 door Zeepaardjes, 30/11 door
Stokstaartjes, 14/12 door Feniksen,
25/01 door Wolkenvangers, 08/02
door Zeepaardjes vanaf 14.30 uur

MENU

Praatcafé:
Zie website
 20/12,
01/03, 05/04 en 25/06 vanaf
15.30 uur

DEADLINES

Leerlingenraad:
 04/12, 22/01, 26/02, 26/03, 30/04,
 28/05,
Elektronische
stuur je
18/06 ininzendingen
de leraarskamer
voor
donderdag
12.00u
naar
o.l.v. Martine
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.
 Zie
website

MENU

DEADLINES
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Op dinsdag maakten we een inspirerende wandeling rondom de school. We zagen de
huizen, winkels, de kerk en het stadhuis. We waren vooral onder de indruk door de
verscheidenheid aan deuren, ramen, poorten .... De kerk had zelfs een deur voor een
reus, zo groot was die. Vanaf volgende week werk de stagiaire (juf Lara) dit verder uit in
ons nieuwe project 'Hoe ziet ons huis eruit?'. Daarvoor brengt iedereen tegen maandag
een foto mee van zijn eigen huis, groot of klein alles is goed! Op woensdag hadden we
opnieuw spelletjesdag. Er waren alweer lieve mama's en een opa en oma die zich
hadden vrij gemaakt om te komen spelen. Dank u, dank u! Het was erg gezellig en de
spelletjes waren allemaal in het thema van bouwen/huizen. Zo hadden we 'de kinderen
van catan' (kleuterversie van de kolonisten van catan, voor de liefhebbers), monopoly
met een sprekende mister Monopoly, make and break(bouwspel), zoom (kijkspel) en
het spel van de 3 biggetjes met de verschillende huizen. Alles viel in de smaak. Vanaf
volgende week geven ze herfstig weer met winterse temperaturen, misschien een goed
idee om thuis ook eens gezelschapsspelletjes te spelen ;) .
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo allemaal,
Deze week gingen we samen met juf Loran de straat op om een nieuw project te
zoeken. We hebben veel verschillende huizen en gebouwen gezien. We hebben heel
veel weet-vraagjes die we vanaf maandag met haar zullen opzoeken en oplossen.
Dit zijn de vragen van jullie spruiten: Hoe bouw je een huis? Hoe
worden garagedeuren gemaakt? Hoe maak je beton? Hoe maak je muren? Hoe
maak je stenen? Hoe maak je een straat? Hoe maak je buizen? Hoe maak
je ramen/glas? Hoe blijven ramen 'plakken'? Hoe maak je
dat vast? Welke daken zijn er allemaal? Zijn deze allemaal dezelfde?
Vele groetjes vanuit de schildpadjesklas.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!
Dinsdag en woensdag hebben we ons opzoekwerk aan elkaar voorgesteld. Vrijdag gaan
we hiermee verder. Op het einde van de dag presenteren we het ook aan de
Stokstaartjes. Deze avond komen we om 18u samen op school om naar de sterren en de
maan te kijken. De papa van Dylan gaat ons hier meer uitleg over geven. We hebben er
enorm veel zin in! Volgende week kan je lezen hoe dit is geweest.
Groetjes van Bram, Linde en de Gekko's!

Leefgroep 5 | Feniksen en Wolkenvangers
Deze week hadden we veel plezier met ons project ‘De warmste week’. De kinderen van
wolkenvangers en feniksen zijn samen gemixt in 8 verschillende groepjes. Elk groepje
heeft zijn eigen actie en goed doel.
Vele kinderen sloegen deze week aan het bakken en brouwen voor hun zelf gekozen
goede doel: pannenkoeken, wafels, donuts, chocoladekoekjes, limonade, milkshakes…
Er was ook een groep kinderen die naar de beste muziek zocht voor de leukste
kinderfuif in tijden. Andere kinderen maakten armbandjes, pompons, zakjes en
dromenvangers.
Hieronder vind je een overzicht van onze activiteiten:
1. zelfgemaakte pannenkoeken of cake voor Kom op tegen kanker op do 15/11
2. elke dag in de opvang pannenkoeken voor Hachiko
3. zelf gebrouwde limonade voor Artsen zonder grenzen op 16/11 en 23/11
4. Zelfgemaakte donuts en milkshakes voor Dierenartsen zonder grenzen op 16/11
5. zelfgemaakte armbandjes, dromenvangers, pompons en zakjes voor Unicef op
23/11
6. zelfgemaakte chocoladekoekjes voor Regenboog op 23/11
7. zelfgebakken wafels voor Kom op tegen kanker op 23/11
8. kinderfuif voor WWF op 30/11 van 18u15 tot 19u30
De Feniksen en Wolkenvangers

SVS
Beste ouders,
Zoals jullie weten nemen we elk schooljaar deel aan enkele SVS-activiteiten op
woensdagnamiddag. Het aanbod is dit schooljaar heel mager maar hopelijk houdt dit
jullie niet tegen.
Ik kijk of er nog andere mogelijke activiteiten bij kunnen komen en ook voor sport na
school kijk ik nog wat er kan aangeboden worden.
23/01
27/02
29/05

badminton dubbel
netbal
minivoetbal

Sportieve groeten,
Marjolein

3de graad
3de graad
3de graad

Scheldewindeke
Scheldewindeke
Scheldewindeke

Verslag leerlingenraad donderdag 15 november 2018
Zorgen voor … => buiten ? tuin ? speelplaats ? materiaal ? Hoe pakken we dit aan ?
Het systeem van de wasmand werkt in alle groepen. Kinderen die hun materiaal nog
niet goed opbergen worden hierover individueel aangesproken.
Het systeem van de boterhambox werkt redelijk goed. Het blijft erg belangrijk dat op
het einde van de dag zowel de wasmand als de boterhambox wordt leeggemaakt. Dit is
de taak van de leerling die de wasmand en/of boterhambox moet doen + de taak van de
controleur van de taken. We volgen dit verder op..
Slechts 1 groep had uitgebreid de tijd genomen om al na te denken over “zorgen voor
…” . Top ! Omdat de overige groepen dit nog niet hebben besproken of althans geen
ideeën konden aanbrengen komt vrijdag 23/11 de leerlingenraad opnieuw samen rond
dit item om de voorstellen vanuit de groepen/kinderen te bespreken en op te lijsten.

Spaghettifestijn 24 november 2018

