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EDITORIAAL
Een nieuw jaar … een nieuw project. Er werd afgerond en
gesprokkeld bij groot en klein.
We genoten van het nieuwjaarsconcert en kijken al
reikhalzend uit naar het volgende gezellig samenzijn.
Workshops en kinderfuif gaan door op vrijdag 1 februari.
Meer uitleg vind je op smartschool.
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Ik ben nog steeds op zoek naar volgende vervangingen:
21 uren onderhoud (poetsen/keuken)
24/24 onderwijzer tot einde schooljaar
8/24 leerkracht Rooms-katholieke godsdienst
Ken jij iemand die hiervoor in aanmerking komt geef dan de
gegevens door aan Martine.
Nascholing ijsbergrekenen:
Maandag 21/01 gaan juf Sofie VW en juf Valentine op
nascholing. Juf Nele en juf Veerle zullen de groepen
overnemen.
Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Bij de pareltjes gingen we sprokkelen deze week. Er
kwamen heel veel spulletjes binnen. Brandweerauto, een
paard, een verrekijker,... op dinsdag kwam er ook nog een
pony, een raceauto en een vliegtuig bij. Zo kwamen we tot
de keuze tussen paardjes en voertuigen. We kijken nu
verder wat er de voorkeur krijgt van de kinderen...
We hebben deze week ook een versje geleerd om een
kindje te tekenen, we deden in schrijfdans de
pannenkoeken, we maakten ook een monodruk in verf, de
juf speelde poppenkast, ...
Nu afwachten welk project we nu uiteindelijk gaan starten!
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AGENDA







12/12: kinderactiviteit
oudervereniging
01/02:
12/01: leefgroepvergadering
Nieuwjaarsreceptie
19/03:
30/01: oudervereniging
leefgroep
5, 4 en 3
24/02:leefgroepvergadering
kinderactiviteit
21/03:
27/02: leefgroepvergadering:
leefgroep
2 en 1
Lg 2:inschrijfperiode
18 – 19 uur
11/03: start
Lg 1: 19 – 20 uur
broer/zus
Lg 5: 20 – 21 uur
 23/03: ouderactiviteit
01/03:–leefgroepvergadering
 27/03
29/03: boerderijklas N2
Lg 4: inschrijfperiode
18 – 19 uur
 01/04: start
Lg 3: 19 – 20 uur
iedereen
05/03:–oudervereniging
 01/04
03/04: bosklas N3 en N4
17/03: –leefschoolband
+ouderfuif
 06/05
10/05: natuurklas
lg 5
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
15.30 uur
 26/06:
proclamatie
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

Ook de Schelpjes sprokkelden deze week voor een nieuw project; wat een
enthousiasme en ideeën!
Omdat geduld hebben niet de sterkste kant is voor jonge kinderen, hebben we
geprobeerd te bundelen om aan zoveel mogelijk kinderen tegemoet te komen.
Het is dus geworden ...
Deze week dinsdag en woensdag doken we de verkleedkoffers in en hebben we heel
veel gedramatiseerd. Poes, Roodkapje, ridder, prinses, ... we zijn het allemaal geweest!
Donderdag en vrijdag doken we dan in de dinosauruswereld met Lieselot en vanaf
maandag starten we dan met het eigenlijke project : 'Dokter, dokter, kom eens kijken?'
We gebruiken het volgende liedje als rode draad doorheen het project:
https://schooltv.nl/video/liedje-dokter-een-liedjeover-de-dokter/

Luister maar even, dan zal je wel al weten hoe
gezellig het in ons klasje zal zijn volgende week!
Als je thuis verbanden, windels, plakkers, ... of andere materialen ivm het project hebt
dan mag je deze meegeven!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week hadden we een sprokkelweek en zijn we aan de slag gegaan met onze
sprokkeltafel om nieuwe ideetjes vorm te geven. De kinderen hadden heel veel
materialen mee en konden reeds goed projectvraagjes formuleren. Ze hebben zelfs al
een beetje reclame kunnen maken voor hun idee en dat heeft gewerkt voor het project
"hoe kunnen we pizza maken?" want dat is ons gekozen project. Het heeft de meeste
stemmen gekregen, maar niet getreurd er zitten nog leuke ideeën bij, misschien voor
het volgende project. We starten er op dinsdag mee en dan mag er volop materiaal
meegebracht worden rond pizza's. Op woensdag was Briek jarig en hij is 6 jaar
geworden, hij was de eerste jarige in 2019, dus hebben we ontdekt dat hij de oudste is
in de klas én de grootste ook. Proficiat stoere kerel en bedankt voor de lekkere (zelf
door Briek gemaakte) vlaai en het leuke klascadeautje. Verder hebben we ook een
weetjeskring gedaan rond dino's want enkele kinderen bleven hun fascinatie daarrond
uiten, dus hebben we even wat weetjes ingevuld. Welke soorten dino's er waren, hoe ze
eruit zagen en wat ze aten. De kinderen van de 3de konden dat prima uitleggen want zij
hebben vorig jaar dat project reeds gedaan. zo hebben we mooi van elkaar kunnen
leren. Verder nog schrijfdans gedaan, veel geteld en met lettertjes gespeeld en zelfs al
eens 'ik' leren schrijven bij een tekening van onszelf. Oh, wat worden we snel groot.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo allemaal,
Deze week zijn we aan het sprokkelen gegaan. De kinderen konden iets meebrengen
naar de klas. Er is veel getoond en hier en daar verteld. Bij sommige kinderen kwamen
er ook reeds concrete vragen uit. Zo'n specifieke vraag kan leiden tot een project. Bij de
concrete vragen maken we een tekening/afbeelding zodat de kinderen nog kunnen
'lezen' wat het is. Omdat er meerde vragen waren hebben we als groep moeten kiezen
waar onze belangstelling om dit moment het meest naar uit gaat. Benieuwd waar we
nu willen over leren en wat we gaan doen?? Lees dan zeker de volgende Flashboem.
Grt Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen
Deze week gingen de Stokstaartjes verder met de proefjes rond techniek. We leerden
hoe schaduw, licht en geluid in elkaar zit.
We bereiden in groep voor hoe we dit ook aan de Gekko's kunnen uitleggen.
Dinsdag was Finna jarig en hebben we dat gevierd met cake en chocomelk! Mmmm!
maandag: hebben we gebabbeld over proefjes en de proefjes zijn licht,schaduw en
geluid.
Donderdag werd de eerste keer een expo gebracht door de leerlingen zelf. Ze vertelden
over een hondje in de klas. Dit zouden wij ook wel willen hoor!
Groetjes van Korneel en Helena

Leefgroep 5 | Feniksen
Het nieuws van de week met Gust & Floriant
Vrijdag 11/01: We deden een generale repetitie van het concert en dan in de avond het
echte concert voor de ouders met veel instrumenten.
Maandag 14/01: We hebben een hele dag niveau gehad.
Dinsdag 15/01: N6 kreeg les van juf Els. In project werkten we aan een voorblad:
muziekinstrumenten tekenen zoals Kandinsky.
Woensdag 16/01: N6 en N5 zijn gaan zwemmen.
Donderdag 17/01: We zijn gaan turnen, we hebben badminton gespeeld. Daarna
hebben we verder gewerkt aan het Kandinsky voorblad.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
We hebben voor ons project muziek een nieuwjaarsconcert gegeven en iedereen vond
het goed. Het was leuk! Deze week maakten we een voorblad naar de kunstenaar
Kandinsky. Hieronder zie je enkele resultaten. Ons project van muziek is afgelopen en
dat is heel jammer maar we gaan binnenkort sprokkelen voor een nieuw project.
Groetjes van Rune, juf Izabel en de hele wolkenvangersklas

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

