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EDITORIAAL
Koude vingers, tintelende tenen, rode wangetjes en
glinsterende gezichten! De eerste sneeuw zorgde in de
leefschool voor heel wat speelplezier. Sleeën,
sneeuwmannen maken, sneeuwballengevecht, glijden,
sneeuwpaleizen … aan ideetjes geen gebrek. En tussen de
speeltijden warmden we ons even op en bouwden we
raketten, leerden over techniek en leefden we ons uit met
houtskool. Geniet mee van de prachtige kunstwerkjes van
niveau 2 in deze flashboem.
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Opbrengst spaghettiavond: momenteel bedraagt dit €
3863. Van dit bedrag moet wel nog de veggiesaus
afgetrokken worden. Heb tot op heden nog geen rekening
ontvangen.
Nieuwe juf in N6 en bij de wolkenvangers:
Vrijdag 25/01 speelt N6 samen met juf Jana een interessant
spel rond mediawijsheid in de bibliotheek van
Scheldewindeke. Juf Jana wordt de nieuwe duopartner van
juf Izabel. Zowel juf Izabel, juf Els als ikzelf voorzien een
sterke begeleiding zodat ze zich snel thuis mag voelen op
onze school. Welkom juf Jana.
Leerlingenraad:
Gaat door op dinsdag 29/01 om 8.45u in de leraarskamer
o.l.v. Martine.
Peuterkijkdag:
Woensdag 30/01 is er onze gebruikelijke peuterkijkdag bij
de jongste kleuters.
Onze zesdeklassers:
Donderdag 31/01 gaan de leerlingen van N6 op snuffeldag
naar KAZ-Herzele en op vrijdag 01/02 naar de
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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

middenschool Campus Kompas te Wetteren voor de actuakwis o.l.v. juf Izabel.
Dinsdag 05/02 hebben ze een STEM-dag in PTI Zottegem o.l.v. juf Jana.
De gevoelsplekjes komen eraan:
Maandag 04/02 komt Lut Celie langs op het team om de laatste afspraken te maken
rond het gebruik van de 2 gevoelsplekken (troostplek en de stoomafplek). Van 05/02
t.e.m. 08/02 zullen alle klassen langs gaan om de afspraken ter plekke met de kinderen
door te nemen en toe te lichten. Vanaf maandag 11/02 worden deze plekken in gebruik
genomen. Nogmaals hartelijk dank aan alle helpende handen en aan Jonne, Lindsay en
Enoch in het bijzonder om dit project in onze leefschool vorm te geven !
Toneel voor de oudste kleuters:
Op dinsdag 05/02 is er een toneelvoorstelling voor de schildpadjes en de kikkertjes in
GC De Kluize in Scheldewindeke.
Medisch onderzoek:
Donderdag 14/02 is er medisch onderzoek in Dendermonde voor de kinderen van N6.
Martine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hoi,
Hier wat nieuws uit de ruimte. We hebben samen de projectplanning opgemaakt, en die
zit boordevol weetvraagjes. De kleuters willen vooral weten hoe alles gemaakt wordt
om naar de ruimte te gaan. Ze willen ook weten hoe al de planeten heten en hoe het zit
met de zwaartekracht. In de knutselhoek willen ze leren tekenen en raketten worden
volop in de verschillende bouwhoeken gemaakt. Het spel 'De toren van pizza' is nu een
raket met astronauten geworden. Wat een bedrijvigheid in onze klas.
Groetjes, Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen,
Ons project is deze week afgerond en ons mooie boek zit ook in elkaar. De kinderen
hebben 2 weken heel intensief gewerkt aan ons eigen opzoekboek en het zijn dan ook
twee pareltjes.
Iedereen kan het boek komen bewonderen in onze klas vanaf woensdag.
Deze week hebben we gewerkt rond thema de tijd. Wat wil dit zeggen? De kinderen van
niveau 1 hebben de kalenders eens goed bekeken en zagen dat er wel meerdere soorten
zijn. Zo heb je een verjaardagskalender, maandkalender, weekkalender,
scheurkalender,...

Vanaf deze week zullen er ook steeds 2 kinderen onze kalender in de klas juist hangen.
Ook hebben we gewerkt rond onze eigen levenslijn. Vanaf volgende week zal er het
koffertje van de tijd worden opgestart. Meer uitleg hierover via smartschool.
De kinderen van niveau 2 hebben ook eens gekeken naar de verschillende kalenders
maar ook naar de maanden, seizoenen,.. en daar was dan het super leuke liedje van
Bassie en Adriaan over de seizoenen.
Ook zij hebben verder gewerkt rond hun eigen levenslijn maar ook rond die van de
ouders en grootouders.

Volgende week starten we een nieuw project op. Kijk maar allemaal eens goed
rond en breng jullie toffe ideetjes maar mee naar school op maandag.
Tijdens muzische vorming leerden we tekenen met houtskool. Dat gaf mooie
resultaten!
Fijn weekend,
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste mensen,
Vrijdag hebben de Gekko's en Stokstaartjes samen hun eindproduct gedaan. Dit was in
groepjes een techniek aan elkaar voorstellen. Eerst waren de Gekko's de presentatoren
en de Stokstaartjes de luisteraars, daarna omgekeerd. Maandag hebben we ons
voorblad gemaakt. We schreven het woord TECHNIEK in 3 verschillende lettertypes,
een beetje zoals grafitti.
Morgen sprokkelen we voor een nieuw project. We houden jullie op de hoogte wat het
zal worden!
Groetjes van Briek en Lili

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste ouders, oma’s, opa’s, tantes en nonkels,
Bij de wolkenvangers en de feniksen hebben we deze week een nieuw project gekozen.
Hier zijn ze:
- Hoe kunnen we ‘verantwoord’ winkelen? (eindproduct: verantwoord
winkelen)à feniksen
- Hoe ontstaan natuurfenomenen? (eindproduct:
tentoonstelling)à wolkenvangers
Onze vragen en doe-dingen zijn bepaald. Volgende week lees je meer over wat ons
project precies inhoudt. Per 2 werken we een opzoekvraag uit. Het zal zeker en vast
interessant worden! Bij de wolkenvangers vind je een mooi overzichtje in de
schoolagenda, je kan al eens piepen!
Vergeten jullie geen boeken mee te brengen?
Groetjes!
Juf en Nanou

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

netbal
minivoetbal

Sportieve groeten,
Marjolein

Zwemschooltje Melle

3de graad
3de graad

Scheldewindeke
Scheldewindeke

Help! Mijn kind wil veggie/vegan!
Wil je kind of tiener geen vlees of vis meer eten? Wil je zelf wat vaker veggie koken voor
je gezin? Of wil je na het scholierenprotest, jouw vader en moeder overhalen een meer
plantaardige (meer klimaatvriendelijke) toer op te gaan? Dan is deze lezing iets voor jou!
Aan de hand van theorie en praktische tips & tricks gaat diëtiste Silke Desaever in op de
voordelen maar ook de aandachtspunten van een vegetarisch en veganistisch
eetpatroon..
Wanneer: maandag 18 februari om 19u30
Locatie: Ijzeren Hekken, Rooberg 38 Landskouter
Deelnameprijs: 5 euro / 4 euro voor jongeren en studenten
Inschrijven: via bart.vanoost@skynet.be, uiterlijk 15 februari 2019
Organisatie: EVA Oosterzele samen met Femma en Gezinsbond

EVA Filmnamiddag en veggie hotdogfestijn woensdag 6 maart 2019 om 14.30 uur

Maverick en Babe
Ben je nog op zoek naar het perfecte recept voor een gezellige, onderhoudende en
inspirerende activiteit voor het hele gezin? Neem dan deze ingrediënten:





een prachtige kortfilm over omgaan met verlies;
een hoofdfilm over het schattigste varkentje in de wereld;
een lekker én plantaardig mini-hotdogje
informatie om op een gemakkelijke en smakelijke manier eens een keertje het
vlees van je bord te laten (en dat van de kinderen).

De Kluize en EVA Oosterzele slaan de handen in elkaar om dit gerecht te serveren tijdens
de krokusvakantie.
De Belgische kortfilm 'Maverick' wordt omschreven als een ode aan de kinderlijke
fantasie. Andreas Van der Meulen (uit Oosterzele!) speelt de achtjarige Stan die zijn
verbeeldingswereld gebruikt om de dood van zijn vader een plaats te geven.
De favoriet van alle tijden én alle leeftijden, BABE, houdt het wat luchtiger en laat ons
kennismaken met de belevingswereld van enkele boerderijdieren die allemaal
supporteren voor ‘hun’ varkentje Babe dat toch o zo graag een herdershond zou willen
zijn. Als je deze film gezien hebt, zal je gegarandeerd anders denken over dieren en de
manier waarop we met hen omgaan!
Daarom dat het hapje achteraf alvast geen dierenleed bevat: een mini hot-dogje
zonder….dog 
Wanneer: woensdag 6 maart 2019 om 14.30 uur
Locatie: GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
Deelnameprijs: 5 euro
Inschrijven: reservaties@oosterzele.be of 09 363 83 30
Organisatie: EVA Oosterzele samen met De Kluize
Van elke Oosterzeelse school maken twee leerlingen kans op een gratis ticket voor deze filmvoorstellingen.

Wat moet je doen? Stuur vóór 25 februari een kort gedichtje met als beginzin: ‘Het
biggetje Babe had een heel goed idee, …’ naar evavzw.oosterzele@gmail.com met
duidelijke vermelding van jouw volledige naam en school. De winnaars worden vooraf
persoonlijk op de hoogte gebracht.

Bioplantenverkoop 2019

