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EDITORIAAL
De eerste ijsdagen deden de temperaturen in het land tot
onder het nulpunt dalen, maar niet in de Leefschool!
Deelnemen aan de warmste week, de Finse piste inlopen
tijdens de ‘loop-ze-warm’-actie en een vuurspektakel. Als je
daar niet warm van wordt …
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Warm, warmer, warmst…
De voorbije periode konden we genieten van fantastische
initiatieven in het kader van de warmste week. Via
projectwerk werden door onze kinderen talrijke euro’s
ingezameld voor meerdere goede doelen. Vrijdag 14/12 op
onze “Loop ze warm” –actie wordt dit bedrag officieel
meegedeeld. Op vrijdag 14/12 zullen onze kinderen gans de
dag afwisselend lopen en vanaf 16.00u sluiten ouders
hierbij aan. Rond 18.00u beleven we op onze leefschool de
apotheose met afsluitend nog een fantastisch
vuurspektakel ! Hopelijk kan jij er ook bij zijn ! Op vrijdag
21/12 zullen de kinderen van leefgroep 5 allen naar
Puyenbroek in Wachtebeke gaan om het totale bedrag over
te maken.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Vorige week de verjaardag van de Sint gevierd met een
klein concertje en een leuk geschenkje. Voor ons had de
Sint ook een super zware zak gevuld met leuke spulletjes.
We kregen allemaal houten speelgoed van Grimm:
kleurrijke blokjes in verschillende formaten, een
regenboog, regenboogmannetjes, reuze knikkers en
bouwplankjes. We hebben reeds mooie creaties gemaakt.
Ook was het Anna haar 5de verjaardag. Dat hebben we
gevierd met lekkere pannenkoeken. Bedankt Anna! De Sint
was nog maar net de deur uit of er waren al enkele
kinderen die 'jingle bells' begonnen te zingen.
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AGENDA






12/12: Warmathon
oudervereniging
14/12:
12/01: oudercontact
Nieuwjaarsreceptie
20/12:
30/01: nieuwjaarsreceptie
oudervereniging
11/01:
24/02: kinderactiviteit
kinderactiviteit
01/02:
27/02: leefgroepvergadering
leefgroepvergadering:
19/03:
Lg 2:
– 19
leefgroep
5, 18
4 en
3 uur
Lg 1: 19 – 20 uur
 21/03: leefgroepvergadering
Lg 5:
20 1– 21 uur
leefgroep
2 en
01/03: start
leefgroepvergadering
 11/03:
inschrijfperiode
Lg 4: 18 – 19 uur
broer/zus
Lg 3: 19 – 20 uur
 23/03: ouderactiviteit
05/03:–oudervereniging
 27/03
29/03: boerderijklas N2
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
 01/04:
start inschrijfperiode
 iedereen
17/05: oudervereniging
27/05:–Lentefeest/Communie
 01/04
03/04: bosklas N3 en N4
02/06: Lentefeest/Eerste
Leefschoolfeest
 19/05:
 Communie
12/06: oudervereniging
 25/05: Leefschoolfeest
Praatcafé:
11/06: facultatieve dag
21/12 vanaf
15.30 uurstudiedag
 12/06:
pedagogische
09/02 vanaf
15 uur
 25/06:
oudercontact
30/03 vanaf
15 uur N6
 26/06:
proclamatie
 26/06 vanaf 15.30 uur
Forum:
Leerlingenraad:
14/12 door Feniksen, 25/01 door
 Wolkenvangers,
19/12, 23/01, 20/02,
27/03,
08/02
door15/05
en 05/06 van 8.45u
9.10u in de
Zeepaardjes,
22/02 tot
door
leraarskamer22/03
o.l.v.door
Martine
Maanvisjes,
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:
 20/12, 01/03, 05/04 en 25/06 vanaf
 15.30
Zie website
uur
Leerlingenraad:
 22/01, 26/02, 26/03, 30/04, 28/05,
18/06 in de leraarskamer o.l.v.
 Martine
Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht
te worden op het
 Zie
website
secretariaat.

DEADLINES

MENU

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

Dag Sint, welkom kerstman! Kerstboom zetten, de klas versieren, ons 'kerstig'
verkleden en een leuke jingle op de achtergrond. Wij zijn alvast in de stemming, jullie
ook?
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Dikke proficiat aan Lucie, zij is maandag 4 jaar geworden. Dank je voor de lekkere
chocoladetaart en het leuke cadeautje. We hebben ook onze kerstboom uitgehaald en
hem mooi versierd. We leerden sterren tekenen, knutselden reeds het eerste deel van
onze nieuwjaarsbrief en vulden ons rapportje in met smileys.
Grt Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Blub blub blub,
Ons project over de onderwaterwereld loopt vlot verder. We deden al veel opzoekwerk
en kwamen heel veel leuke dingen te weten. Wist je dat het Maanvisje als eerste werd
ontdekt als warmbloedige vis? En dat het water dat miljoenen jaren geleden op de
dino’s viel nu ook op ons hoofd valt? Echt waar! We leerden ook nog vissen plooien van
papier en we begonnen ook aan het maken van onze eigen aquarium. Die mogen we
naar keuze versieren maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden, zodat
de vissen kunnen overleven! De papa van Liva en Ida kwam uitleg geven over de
schaaldieren van de zee. Die hebben een harder velletje (pantser) dat hen moet
beschermen, zoals een scampi, een garnaal, een kreeft,… Hij had ook krill (plankton)
mee. Dat zijn piepkleine visjes waar reuzegrote walvissen van eten. Gekke wereld, die
onderwaterwereld! Arne bracht ook bijzonder mooie schelpen mee, gevonden op
stranden uit allerlei landen.
Verder zijn we ook hard aan het werken voor onze nieuwjaarsbrieven. Ook de kinderen
van het eerste leerjaar doen al heel flink hun best, want voor hen is het hun eerste
zelfgeschreven brief!
Fijn weekend!
De Maanvisjes en Zeepaardjes (blub blub blub)

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

Sportieve groeten,
Marjolein

Bioplantenverkoop 2019

3de graad
3de graad
3de graad

Scheldewindeke
Scheldewindeke
Scheldewindeke

Maverick 23/12/2018

Zoals jullie wellicht weten, speelde Andreas Van
der Meulen, oud-leerling en broer van Simon,
vorig jaar de hoofdrol in een kortfilm.
Op zondag 23 december a.s. wordt ‘Maverick’
gespeeld op CANVAS (23u40, wel ’n beetje laat
voor de jonge kijkertjes…).
Het is een kortfilm waarin een jongetje (Andreas
aka Stan) het verdriet bij het verlies van zijn
vader op eigen manier verwerkt.
De film speelde het afgelopen jaar op tal van
(kort-)filmfestivals, in België en wereldwijd
(https://www.earlybirds-films.be/maverick).
Geniet er van!
Peter

