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EDITORIAAL
Een lightversie deze week met als hoogtepunt het bezoek
van de sint aan de leefschool!
Volgende week gaat leefgroep 4 op cultuurklas in
Zottegem. Vrijdag verwachten we jullie massaal op de
warmathon!
Tot dan!
Veel leesplezier!

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
In de Pareltjesklas hing er muziek in de lucht en maakten ze
zelf muziekinstrumenten. Volgende week mogen de
mama's en papa's eens komen kijken naar onze muzikale
talenten. We zijn al benieuwd hoe dat gaat verlopen!
In de Schelpjesklas liep Laura stage. Met haar werkten wij
een week rond schoenen. En ja, natuurlijk hebben wij
allemaal onze schoen gezet, want Sinterklaas en zijn pieten
kwamen op bezoek. Ze komen bij ons in de klassen zodanig
dat we even in alle rust met hen kunnen praten en tonen
wat we allemaal kunnen of gemaakt hebben. Gelukkige
verjaardag Sinterklaas!
Dinsdag mochten we dan naar een toneel 'Pluche' gaan
kijken in de Kluize. De voorstelling was prachtig, maar de
bus maakt toch steeds de grootste indruk bij de jongste
Leefscholertjes en zorgt steevast voor uitbundig gelach en
geschater.
Allé Djuro, roulez!
Tot volgende week!
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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
Feniksen,
25/01 15/05
door
en 05/06 van 8.45u
tot door
9.10u in de
Wolkenvangers,
08/02
leraarskamer 22/02
o.l.v. Martine
Zeepaardjes,
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

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

DEADLINES

Leerlingenraad:
 22/01, 26/02, 26/03, 30/04, 28/05,
 18/06
Elektronische
inzendingen
stuur je
in de leraarskamer
o.l.v.
voor
donderdag
12.00u
naar
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 | Schildpadjes
Hallo allemaal,
Vol spanning zaten we te wachten op de komst van de Sint. Maar ondertussen zaten we
niet stil! We gingen in groepjes aan de slag om versiering te maken, pietenmutsen en
mijters, we vouwden zelf zakjes en leerden inpakken. Verder maakten we mooie
tekenen om af te geven aan de Sint. Donderdag was het eindelijk zo ver, de Sint op
school! Samen met de hele school verwelkomden we hem en zijn pieten in het
amfitheater en daarna bracht hij ons een bezoekje in de klas! We vierden zijn verjaardag
en gaven ook een klein concert. Hij bracht vele leuke spelletjes mee voor in onze klas!
Om de week af te sluiten speelden we op vrijdag bingo en probeerden we ons nieuw
speelgoed uit. Het was een fijne week in de schildpadjesklas!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag beste ouders!
Deze week hebben we ideeën verzameld voor de sintbrief van de klas en voor de
nieuwjaarsbrief.
Maandag hebben we daarvan een grote brief voor de sint gemaakt. Dinsdag hebben we
in groepjes nagedacht over de nieuwjaarsbrieven. Woensdag hebben we onze pantoffel
gezet. Donderdag is Sinterklaas naar de school gekomen en we hebben cadeautjes en
chocolade gekregen.
Groetjes Pia en Alexine

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste mensen,
Deze week konden we ons inschrijven voor
miniprojectjes rond techniek. Er was keuze
uit: communicatie, schaduw, spiegels, licht,
geluid of hefbomen.
Dinsdag hebben we een tekening gemaakt
voor de Sint en hebben we liedjes gezongen
terwijl juf Olaia op haar gitaar speelde.
Vandaag is de Sint in de klas gekomen. Hij
was deze nacht al koekjes komen strooien.
We hebben 6 cadeautjes gekregen. 2
Smartgames, 2 gezelschapsspelletjes, 1
voorleesboek en 1 moppenboek. Bedankt
lieve Sint!
Groeten van Anth en Dylan.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Op maandag vierden we de verjaardag van Toon. En op dinsdag was Hanne aan de
beurt. Proficiat nogmaals!
Op dinsdag maakten we ons planningsblad over ons nieuw project. Hoe maken we een
concert van zelfgemaakte en bestaande instrumenten? We zochten opzoekvragen en
doe-dingen.
Woensdag hebben alle meisjes van N6 geholpen aan het bereiden van de belegde
broodjes voor de warmste week. Het was een groot succes!
Donderdag hebben we onze instrumenten gemaakt: ieder werkte een stappenplan uit
en ging aan de slag.
Daarna kwam de sint en we kregen een cheque van 120 euro om naar Wachtebeke te
gaan met gans leefgroep 5! Vrijdag gaan we verder werken aan ons instrument.
Gemaakt door Hanne en een beetje hulp van Jena

SVS
Beste ouders,
Zoals jullie weten nemen we elk schooljaar deel aan enkele SVS-activiteiten op
woensdagnamiddag.
23/01
27/02
29/05

badminton dubbel
netbal
minivoetbal

3de graad
3de graad
3de graad

Scheldewindeke
Scheldewindeke
Scheldewindeke

Sportieve groeten,
Marjolein

Verslag leerlingenraad dinsdag 4 december 2018
Wat met fruitafval in verkeerde vuilbakken ?
-

Waar het fruit in moet gedaan worden beter aanduiden met een tekening.
Speelplaatspolitie
Meer vuilbakken voor fruit
Extra vraag voor Djuro : Wat mag er in de zwarte vuilbak aan het huisje ? Fruit.

Samen met de leerlingen op de speelplaats gaan kijken om de situatie te herschikken.
Nanou maakt via de computer een blad met fruit erop (prenten en woord). Dit wordt
eerstdaags op de desbetreffende vuilbakken gehangen.
Bij elke restafvalvuilbak wordt een fruitafvalbak gezet. Ook aan het voetbalveld
achteraan komt een fruitafvalbak bij.
De kinderen van de leerlingenraad brengen de andere kinderen in hun groep op de
hoogte van de aanpassingen.
We duimen dat het goed mag werken…

