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EDITORIAAL
Onze beste wensen voor een gezond en voorspoedig jaar!
Wij hebben al meteen groot nieuws: Thebe uit N6 werd
klaswinnares van de Junior Journalistwedstrijd. Zij schreef
een stuk met als titel ‘De natuur is de meester van alles!’
Proficiat Thebe! Ook Juf Shirley en juf Lieselot zaten niet stil
en vulden de website weer aan met heel wat foto’s. Neem
zeker een kijkje!
Veel leesplezier en hartelijk welkom op onze
nieuwjaarsreceptie!

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

3

AGENDA






12/12: nieuwjaarsreceptie
oudervereniging
11/01:
12/01: kinderactiviteit
Nieuwjaarsreceptie
01/02:
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 iedereen
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17/03:–leefschoolband
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03/04: bosklas +ouderfuif
N3 en N4
17/05: oudervereniging
 19/05:
Lentefeest/Eerste
 Communie
27/05: Lentefeest/Communie
02/06: Leefschoolfeest
Leefschoolfeest
 25/05:
12/06: facultatieve
oudervereniging
 11/06:
dag
 12/06: pedagogische studiedag
Praatcafé:
25/06: oudercontact
21/12 vanaf
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 26/06:
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N6
 09/02 vanaf 15 uur
 30/03 vanaf 15 uur
Forum:
26/06door
vanafWolkenvangers,
15.30 uur
 25/01
08/02
door Zeepaardjes, 22/02 door
Leerlingenraad:
Maanvisjes, 22/03 door Feniksen,
 05/04
19/12,door
23/01,
20/02, 27/03,
Kikkertjes,
03/0515/05
door
en 05/06 17/05
van 8.45u
9.10u in de
Gekko’s,
doortot
Stokstaartjes
leraarskamer
Martine
en
14/06 door o.l.v.
N1 vanaf
14.30 uur
Praatcafé:
 01/03, 05/04 en 25/06 vanaf 15.30
uur

MENU

Leerlingenraad:
Zie website
 22/01,
26/02, 26/03, 30/04, 28/05,
18/06 in de leraarskamer o.l.v.
Martine

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
MENU

voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Zie
website
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

DEADLINES

Leefschoolnieuws van Martine
Mijn allerbeste wensen voor 2019 ! Hopelijk kunnen we vrijdag 11/01 van 17.30u tot
20.00u samen een glas heffen op het nieuwe veelbelovende jaar!
Zoekertjes:
Vervanging voor Tatjana: vanaf 01/02/2019 tot einde schooljaar ben ik op zoek naar
een poetsvrouw voor 21/38.
Vervanging voor meester Sven (fulltime tot einde schooljaar): ken je een leerkracht
die nog op zoek is naar werk? Dan kan die zich aanmelden bij Martine! En nu maar
duimen dat we snel een geschikte vervanger vinden! Tot die tijd proberen we de groep
zo goed mogelijk te begeleiden met de betrokken leerkrachten van leefgroep 5,
Martine en Els.
Goed nieuws: we hebben vanaf maandag 07/01 een vervanging gevonden voor juf
Ellen. Welkom juf Julie !
Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Hallo,
Hier zijn we met onze eerste klasavonturen van 2019. Maar eerst en vooral wensen wij
jullie een gelukkig nieuwjaar! In de pareltjesklas was het op de eerst schooldag van het
nieuwe jaar al feest. Otte werd 3 jaar en dat hebben we gevierd. We kregen ook leuke
klascadeautjes. Een boek, een puzzel en een leuk gezelschapsspelletje! Dank je wel
hiervoor. In de schelpjesklas startte Boris in de klas. Welkom Boris!
Deze week stond vooral in het teken van onze nieuwjaarsreceptie. We gingen vanalles
knutselen, soep maken, een liedje oefenen, ... Want dit jaar is een feestjaar. Onze
leefschool bestaat 25 jaar!
Dit was het nieuws van afgelopen week. Volgende week mogen de kindjes spulletjes
meebrengen om een nieuw project te kiezen.
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Hier zijn we weer in...2019. Hopelijk heeft iedereen een leuke en gezellige vakantie
gehad. Ik heb er alvast van genoten. Na die deugddoende vakantie zijn we er al
onmiddellijk goed ingevlogen met de voorbereidingen van de nieuwjaarsreceptie. We
hebben geknipt, geplakt, gekleurd en geschilderd en last but not least hebben we ook
overheerlijke soep gemaakt. Alles stond in het teken van 25 jaar leefschool, wow al zo
lang! Met deze cijfers en andere zijn we dan ook aan de slag gegaan. We hebben ook
outdoorlearning gedaan in het teken van cijfertjes en de 1ste, 2de, laatste, voorlaatste.
Volgende week gaan we sprokkelen voor een nieuw project en mag iedereen iets
meebrengen voor op onze sprokkeltafel. Ik ben benieuwd wat de interesses zullen zijn.
Toedeloe, Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo allemaal,
De beste wensen voor 2019. Deze week vierden we nog een beetje verder, want Tycho
werd in de vakantie 5 jaar. Proficiat!!! Zijn mama kwam samen met ons lekkere
fruithapjes maken. We hebben er ook een nieuw klasgenootje bij, hij heet Yanice en zit
in de derde kleuterklas. Welkom Yanice. Volgende week gaan we sprokkelen voor een
nieuw project, je kind mag iets (een schat) meebrengen naar de klas en er over
vertellen.
Groetjes van de schildpadjes.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo allemaal,
Deze week gingen we verder met ons
project over de onderwaterwereld.
Het maken van een eigen aquarium
en opzoekwerk zijn bijna afgerond.
We beginnen na te denken over hoe
ons eindproduct er moet uitzien: een
weetboek. Wat is dat? Wat moet er
allemaal in staan? Hoe maken we het
leuk én leerrijk? Stilaan krijgen onze
ideeën ook vorm.
En dit wensen wij jullie voor het
nieuwe jaar:

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag beste mensen!
We hopen dat jullie een gelukkig nieuwjaar en leuke kerst hebben gehad.
Deze week hebben wij rond techniek gewerkt. Maandag zijn we in groepen verdeeld en
we hebben rond licht, schaduw en geluid gewerkt. We deden allerlei opdrachten en
proefjes.
Deze week was het ook zwemmen en hebben we een nieuwe juf zedenleer. Juf Ellen is
nog steeds ziek.
Groetjes Pia en Omita

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste lezers,
Voor de vakantie zijn we gestart met ons project rond techniek. We werken hier nu aan
verder. Er zijn 3 thema's die we in groep doorlopen: spiegels, communicatie en
hefbomen. Per thema zijn er verschillende opdrachten die we zelfstandig moeten
uitvoeren. Als we deze 3 thema's gedaan hebben dan gaan we onze ervaringen delen
met de stokstaartjes.
Groeten van Jurre en Simon

Leefgroep 5 | Feniksen
Hoikes,
Hier zijn we weer met veel meer weer!!!!!!
Euh, ik bedoel feniksen nieuws!!!
Maandag was het na een lange vakantie eindelijk weer school. Joepie!
We hebben eerst een leuke vertelkring gehad vol met leuke verhaaltjes van wat de
anderen van de klas gedaan hadden. In niveau hadden we natuurlijk niveau ook hadden
we zedenleer (lang geleden, juf Ellen is ziek). De nieuwe tijdelijke vervang juf heet Julie
en ze komt uit West-Vlaanderen.
Natuurlijk was er ook nog dinsdag, dan heeft Bas zijn expo gedaan en kregen we treurig
nieuws dat meester Sven stopt. wweiiih😢. In de namiddag hebben we gerepeteerd
voor ons concert☺, want dat wordt super tof. Dus allemaal komen.
Daarna kwam er ook nog een woensdag dan was het de expo van Hasse en daarna
hebben we de hele dag gerepeteerd voor ons super goed en tof concert. Dus nogmaals,
allemaal komen.
TOEN WAS DE DONDERDAG DAAR en gaf juf Martine ons les en in de namiddag
hebben we opzoekwerk gedaan voor ons super tof concert dus allemaal komen.
DE VRIJDAG MOET NOG KOMEN, maar we gaan veel leuke dingen doen en natuurlijk
oefenen voor ons super tof concert, dus allemaal komen. Ik herhaal: ALLEMAAL
KOMEN. HET START OM 18 UUR, dus allemaal komen!
Vele groetjes van Hasse en de feniksen.
PS: ALLEMAAL KOMEN NAAR HET CONCERT

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Het was een beetje een vreemde start voor de wolkenvangers. Meester Sven heeft na
lang wikken en wegen tijdens de kerstvakantie beslist om geen meester meer te zijn.
Wij willen hem vele groetjes doen en hem het allerbeste toewensen.
Wie meester Sven zal vervangen is nog niet duidelijk. Hopelijk vinden we vlug een
oplossing. De komende week zorgen juf Izabel, juf Martine en juf Els ervoor dat de
kinderen zo optimaal mogelijk begeleid worden.
Deze week waren we vooral bezig met repeteren voor ons nieuwjaarsconcert. We
hebben er allemaal héél veel zin in! Hopelijk hebben we vrijdag een overvolle zaal en
een enthousiast publiek! Jij komt toch ook? Hier al een stukje van ons zelfgemaakt lied:
Een fijn nieuw jaar, een fijn nieuw jaar, dat wensen wij nu aan elkaar.
Samen heffen wij het glas, ik was blij dat jij er was, een gezond, gelukkig nieuwjaar!

Leefgroep 5 | Niveau 6
Een dikke pluim voor Thebe van N6.
Zij werd de junior-journalist 2019 voor de Leefschool en ontvangt een mooie prijs.
Haar mooi creatief verwerkt gedicht “De natuur is meester over alles” werd bekroond.
Op zondag 20 januari kan zij haar prijs afhalen om 11u in de bieb op het evenement
‘Toast literair’.
Proficiat Thebe!

Leefgroep 5 | Sfeerbeelden uitstap warmste week

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

3de graad
3de graad
3de graad

Scheldewindeke
Scheldewindeke
Scheldewindeke

Bioplantenverkoop 2019

