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EDITORIAAL
Hij komt ... hij komt ...
Wie?
Sint natuurlijk!
De spiekpietjes zijn al druk in
de weer. En wij ook natuurlijk
met de voorbereidingen voor
zijn bezoek aan onze school.
Alle kinderen, groot en klein, zetten hun schoen of
pantoffel klaar. En weet je wat nog het grootste nieuws is?
Al onze kinderen zijn dit jaar braaf geweest!! Ja, zelfs de
juffen én de meester!
Ander belangrijk nieuws in deze flashboem: een
uitnodiging voor de oudervereniging, een oproep voor
claim the climate en een lichtjes gewijzigde agenda. De
kinderactiviteit gaat door op vrijdag 1 februari i.p.v.
zaterdag 2 februari.
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Spaghettiavond: De spaghetti was verrukkelijk, de
bediening verliep vlot, het dessert smaakte zoet-zoeterzoetst, de bar was sfeervol, de opkomst was grandioos, …
kortom iedereen had er zin in !
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken die is komen eten
en die heeft meegeholpen aan deze activiteit. We kunnen
zelfs spreken van een record aantal inschrijvingen. Ook aan
de sponsors dikke merci .
Voor de nieuwsgierigen: het gewicht van de
groentepakketten van Ourobouros : pakket 1 woog 12,2
kg, pakket 2 woog 10 kg, pakket 3 woog 9,9 kg. Van zodra
de afrekeningen rond zijn laat ik jullie in één van de
volgende flashboems weten wat deze activiteit heeft
opgebracht.
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AGENDA







12/12:–oudervereniging
10/12
14/12: cultuurklas N3 en 4
12/01: Warmathon
Nieuwjaarsreceptie
14/12:
30/01: oudercontact
oudervereniging
20/12:
24/02:nieuwjaarsreceptie
kinderactiviteit
11/01:
27/02: kinderactiviteit
leefgroepvergadering:
01/02:
Lg 2: 18 – 19 uur
19/03: leefgroepvergadering
Lg 1:
– 20
leefgroep
5,19
4 en
3 uur
Lg 5: 20 – 21 uur
 21/03: leefgroepvergadering
 leefgroep
01/03: leefgroepvergadering
2 en 1
Lg 4:inschrijfperiode
18 – 19 uur
 11/03: start
Lg 3: 19 – 20 uur
broer/zus
05/03: ouderactiviteit
oudervereniging
 23/03:
17/03:–leefschoolband
+ouderfuif
 27/03
29/03: boerderijklas
N2
17/05: oudervereniging
 01/04:
start inschrijfperiode
 iedereen
27/05: Lentefeest/Communie
02/06:–Leefschoolfeest
 01/04
03/04: bosklas N3 en N4
12/06: Lentefeest/Eerste
oudervereniging
 19/05:
Communie
Praatcafé:
25/05: Leefschoolfeest
21/12 vanaf
15.30 uur
 11/06:
facultatieve
dag
09/02 vanaf
15 uur studiedag
 12/06:
pedagogische
30/03 vanaf
15 uur
 25/06:
oudercontact
26/06 vanaf
15.30 uur
 26/06:
proclamatie
N6
Leerlingenraad:
Forum:
19/12,door
23/01,
20/02, 27/03,14/12
15/05
 30/11
Stokstaartjes,
en 05/06
van 8.45u
tot
9.10u in de
door
Feniksen,
25/01
door
leraarskamer o.l.v.
Martine
Wolkenvangers,
08/02
door
Zeepaardjes, 22/02 door
Maanvisjes, 22/03 door Feniksen,
05/04 door Kikkertjes, 03/05 door
Gekko’s, 17/05 door Stokstaartjes
en 14/06 door N1 vanaf 14.30 uur

MENU

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

DEADLINES

Leerlingenraad:
Elektronische
inzendingen
stuur je
 04/12,
22/01, 26/02,
26/03, 30/04,
voor
donderdag
12.00u
naar
28/05, 18/06 in de leraarskamer
bs.oosterzele@g-o.be
o.l.v.
Martine
 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
Deze week zijn we in de ban van de spiekpietjes. Kennen jullie deze snelle, kleine pietjes
met hun gsm'etjes in de hand? Ze kijken in onze huizen, in onze klasjes, ze zijn overal en
rapporteren alles aan de grote opschrijfpieten. Die noteren dan al die weetjes over ons
in het grote Sinterklaasboek. We zijn zeker de beste 'spiekpietspotters' van heel het
land. We hebben ze gezocht en gevonden en opnieuw verstopt en gevonden. We
hebben ook nog leuke weetjes geleerd over 'speciale' huizen over gans de wereld: we
waren vooral gefascineerd door de jachtwoning van de Eskimo’s ( een iglo), de tipi's van
de indianen, een boothuis ( euh, een woonboot natuurlijk), een paalwoning, een hut,...
teveel om op te noemen. Maar het grote kasteel van de Sint met die vele kamers
inspireerde ons het meest. Staf werd deze week ook 5 jaar en hij was zo blij om onze
verjaardagskoffer mee naar huis te nemen en het verjaardagsboek in te vullen. Proficiat
lieve jongen en bedankt voor de spannende piratenverhalen, de overheerlijke
piratencupcakejes en de klascadeautjes. Het was top top top! Volgende week neemt juf
Lara de klas opnieuw een weekje over en bereiden we ons voor op de komst van de lieve
Sint en de pieten. De spanning stijgt!! Voelen jullie het ook?
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo allemaal,
We zijn volop aan het aftellen tot de Sint komt om bij ons zijn verjaardag te vieren in
onze klas. Samen met juf Loran gingen we op zoek naar nieuwe hoofdje, hartje en
handjes- vragen.
Dit zijn de vragen van de brainstorm:
Hoe maak je koek-zakjes?
Hoe komt Piet binnen als de schoorsteen dicht is? Als er geen schoorsteen is?
Hoe maak je speelgoed?
Hoe geraakt de Sint binnen en buiten?
Hoe klimmen Sint en Piet op het dak?
Wat doet Sint als de Pieten ziek zijn?
We zijn ook al bezig met de voorbereidingen van het feest: zo zijn er kinderen die
allerlei vlagjes willen maken, een pietenmuts of mijter willen knutselen. Volgende week
is er ook een groepje dat een schoorsteen wil bouwen en heel veel kinderen willen
pakjes leren inpakken zoals de pakjes-pieten. Het beloven heel drukke maar vooral
spannende dagen te worden.
Groetjes juf Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Beste ouders
Wij hebben maandag ons project instrumenten afgerond en een groot spel gespeeld.
Deze week zijn wij aan de beurt voor het forum. Daar hebben we maandag over
gebrainstormd. Samen bespraken we wat we konden doen. We hebben ons opgedeeld
in groepjes en willen de projectgroepen op een originele manier voorstellen. Na ons
concert van vrijdag zijn we het ondertussen gewend om in de kijker te staan! We
hebben er zin in.
O ja, hopelijk hebben jullie allen genoten van het concert dat we gaven. We zijn er trots
op!
Groetjes!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag allemaal,
Vrijdag hebben we gebrainstormd voor een nieuw project. Daarna mochten we naar de
voorstelling van de Stokstaartjes gaan luisteren. Ze hebben dit goed gedaan op hun
zelfgemaakte instrumenten!
Deze week (we weten dat dit vroeg is) hebben we rijmpjes bedacht voor op de
nieuwjaarsbrieven. Dinsdag was er de expo van Kamiel en Simon over Frankrijk. Kamiel
had veel proevertjes mee uit verschillende steden. Bv. Mosterd uit Dijon en Comté kaas.
Groeten van Kamiel en Dylan.

Leefgroep 5 | Feniksen en Wolkenvangers
Liefste ouders
We hebben de afgelopen weken hard gewerkt voor allerlei goede doelen. Het project
‘De warmste week’ is nu spijtig genoeg ten einde. Een nieuw project staat ondertussen
al in de steigers. We stemden
afgelopen dinsdag voor het
project ‘Hoe maken we een
concert met zelfgemaakte en
bestaande instrumenten’. We
stelden een heleboel interessante
vragen op over dit onderwerp. Op
die vragen zoeken wij de komende
weken dan ook een antwoord. Het
toeval wil dat we afgelopen
dinsdag een leuk toneel zijn gaan
kijken over de componist Schubert
Groetjes van Rune (Feniksen) en
Robbert (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

3de graad
3de graad
3de graad

Scheldewindeke
Scheldewindeke
Scheldewindeke

Sportieve groeten,
Marjolein

Uitnodiging oudervereniging maandag 3 december 2018

Welkom nu maandag 3/12 vanaf 20 u in de leraarskamer!

En om bovenstaande situatie te vermijden hierbij alvast de agenda van de avond:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Financiële status oudervereniging vzw
Terugblik spaghetti avond 24/11
Organisatie Loop ze warm 14/12
Organisatie nieuwjaarsreceptie 11/1
Stavaza Ontbijtpakketten actie
Lut Celie + Pimp je speelplaats
Varia:
 EHBO-cursus
 Verlichting kleuterblok
 Buitenverlichting: Stuk tijdens eetfestijn. We gaan lichten moeten
voorzien volgende keer

Klimaatmars op 2 december 2018
Wie trekt zondag 2 december mee naar Brussel voor de klimaatmars?
Wij trekken alvast mét onze kindjes naar Brussel, want uiteindelijk is het toch ook voor
hen dat we het doen :-). Het zou leuk zijn als we er een heuse leefschooldelegatie van
konden maken!
We nemen de trein naar Brussel, en vertrekken om 11u26 in Scheldewindeke of om
11u29 in Balegem (overstap in Zottegem).
Groetjes,
Annelies, Elena & Barbara

