24e jaargang | nummer 19 /1 februari 2019 | redactie: Els

EDITORIAAL
We verveelden ons niet deze week: we leerden autorijden,
leerden gipsen, hoorden hartjes kloppen, proefden niet van
één, niet van twee maar van een heleboel pizza’s en leerden
heel veel over de planeten in de ruimte. De Gekko’s
maakten kennis met het pointillisme. En vrijdag dansten we
het weekend in op de kinderfuif.
Veel leesplezier!

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
In de schelpjesklas gebruikten we het lied: ‘Dokter, dokter
kom eens kijken’ als rode draad. We leerden gipsen en
windels aanbrengen omdat sommigen hun arm/ been
gebroken hadden. Net zoals vorige week, wanneer de
mama van Madeleine ons leerde om naar onze hartjes te
luisteren, kwam nu de papa van Livia deze activiteit
begeleiden. Bedankt mama van Madeleine en papa van
Livia! Nu kunnen wij gericht luisteren naar elkaars en eigen
hart. We vonden het heel gek om ons hart te horen
kloppen. Er werd ook een nieuwe hoek opgestart in onze
klas namelijk: ‘de apotheker’. De dokter geeft ons nu een
voorschrift mee waarmee we naar de apotheker kunnen
gaan om pilletjes of siroop te kopen. We stempelden rode
vlekjes op ons gezicht en maakten een echt kunstwerk met
verf en spuiten. Onze schelpjes worden echte dokters, echt
waar hoor! Voel je je ziek, vraag het maar aan ons!
Tot volgende week, we gaan nog een weekje verder met
ons project!
Bij de pareltjes hebben we gewerkt rond de voertuigen. De
kinderen hebben 3 voertuigen waarrond ze specifiek willen
werken en vragen hebben. Wat zit er in een
brandweerwagen? Hoe kan een auto rijden? We willen een
brandweerwagen knutselen. Hoe ziet een vliegtuig eruit?
De eerste week hebben we al rond de auto gewerkt.
Schilderen met auto’s, we gingen de juf haar auto
waarnemen. Wat heeft een auto allemaal en wat is de
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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

functie ervan? We deden ook aan rollenspel in onze zelfgemaakte auto. Gordels aan,
kindjes achteraan op een stoeltje en vertrekken maar!
Tijdens onze turnles gingen we met auto’s rijden, de auto’s parkeren in de juiste garage.
Snel en traag rijden. Vooruit en achteruit rijden,...
De tweede week staat de brandweerwagen en de brandweer centraal.
Waarnemen van de brandweerwagen. Wat zit er allemaal in? Waarvoor gebruikt de
brandweer een brandweerslang, een ladder, ...
We spelen zelf brandweer, knutselen een brandweerwagen. We leren ook waar we
wonen. Want als het brandt en we bellen naar de brandweer? Waar moet de brandweer
dan naartoe rijden?
Dit was kort wat we de voorbije 2 weken al allemaal hebben gedaan!
Groetjes, de juffen!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Hier zijn we met nieuws uit ons pizzarestaurant. Vorige week maakten we onze
projectplanning en was het duidelijk dat we vooral verschillende pizza's willen maken en
proeven en dat we alles willen weten over het restaurant en de ober en de kok. We
maakten reeds fruitpizza's, groentenpizza's, kruidenpizza's, pizza Hawaï, pizza salami
en op donderdag een vegetarische pizza. Iedereen heeft alles geproefd, het ene vonden
ze lekkerder dan het andere en voor sommige was het een aangename ontdekking. We
maakten in onze klas ook plaats voor ons Italiaans restaurant 'pizza Hawaï' genoemd.
We maakten menu's met voorgerechten, hoofdgerechten en desserts erop en we
leerden betalen met zelfgemaakte centjes. Allemaal leuk, leuk, leuk, enthousiasme ten
top!
Ciao,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Deze week veel opzoekwerk gedaan rond de verschillende planeten. Wist je dat er 4
kleine rotsplaneten zijn en 4 grote gasplaneten? De kinderen hebben per twee 1 planeet
mogen uitzoeken en daarover meer mogen opzoeken/leren. Ze hebben deze planeet
getekend en de belangrijkste kenmerken heb ik erbij geschreven. Tijdens de kring
hebben de kleuters dan over hun planeet verteld aan de ganse groep. Wat weten ze al
veel. Grt Sofie

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag allemaal,
Vorige vrijdag werd ons nieuw
project 'Hoe leven de
verschillende soorten dieren?'
gekozen. We zijn in 5 groepen
verdeeld. Zoogdieren, amfibieën,
reptielen, vogels en vissen. We
brachten deze week heel veel
boeken mee en zijn dus al aan ons
opzoekwerk gestart. Sommige
kinderen zijn ook al bezig aan hun
voorblad. Dat doen we met
Pointillisme, een techniek waarbij
je stipjes moet zetten. Je ziet de
voorbladen van Kamiel, Lili en
Kato.
Volgende week meer nieuws over
hoe ons project loopt!
Groeten van de Gekko's en van
Pina en Briek.

Verslag leerlingenraad 29/01/2019
Vertrouwenspersoon:
In elke groep is het belangrijk dat de lijst van de vertrouwenspersoon wordt herbekeken
aangezien kinderen ondertussen een andere vertrouwenspersoon kunnen kiezen die ze
mogelijks sneller zullen aanspreken indien ze problemen hebben. Reeds enkele
groepen hebben dit reeds gedaan, anderen moeten dit de komende week nog
opnemen. De leerkrachten zullen hun lijst dan doorsturen naar alle personeelsleden
zodat iedereen op de hoogte is van mogelijke aanpassingen.
Openen van de gevoelsplekken:
Maandag 04/02 komt Lut Celie naar de teamvergadering om de afspraken rond de
werking van de gevoelsplekken te bespreken met de teamleden. Van dinsdag 05/02
t.e.m. vrijdag 08/02 zullen alle groepen langsgaan met hun kinderen om ter plekke de
afspraken door te nemen/toe te lichten. Maandag 11/02 worden de gevoelsplekken
officieel in gebruik genomen. Hoera !!!

Brievenbus stokstaartjes:
Er was nog geen brievenbus voor de leerlingenraad bij de stokstaartjes. Pia en Titus
hebben deze samen gemaakt. Top ! En nu gebruiken…

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

