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EDITORIAAL
Er is heel wat talent in onze school en daar zijn we fier op!
Onze jongste kleutertjes startten reeds met een eerste
projectje.
Zondag verwachten we jullie massaal op onze eerste
activiteit: pimp je aperitief.
Deze flashboem sluit af met de verslagen van de infoavond
van leefgroep 2, 3 en 4. Het verslag van leefgroep 1 werd
vorige week reeds gepubliceerd.
Veel leesplezier!

Schoolabonnementjes
Geld voor abonnementjes kan nog tot en met vrijdag 21
september binnengebracht worden bij juf Els.

Leefgroep 1| Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
Week 2 en een feest : Casper is 3 jaar geworden. Lang zal je
leven lieve schat!
Het kriebelt om te starten met een project en aangezien de
jongsten helemaal into poppen en baby’s zijn is het
geworden : Baby, baby, ben je daar?
Maandag mag je kind alles meebrengen ivm dit project :
poppen en poppenwagens en badjes en babyspulletjes en
... Ook boeken/prenten/muziek/ ... over dit project,
informatief of fantasie zijn welkom. Ook willen we heel
graag van elk kind een foto van nu en een foto als baby. En
we hopen dat we de dikke buik van de mama van Anna
eens nader mogen bekijken 😊
Tot volgende week!
Lied:
Baby, baby, ben je daar?
Heb je krullen in je haar?
Heb je handen, heb je tenen,
heb je ook twee voetbalbenen?
Baby, baby, kom maar gauw,
Ik wacht al zo lang op jou!
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AGENDA







12/12: oudervereniging
16/09:
pimp je aperitief
12/01: oudervereniging
Nieuwjaarsreceptie
17/09:
om 20 uur
30/01: oudervereniging
26/09:
pedagogische studiedag
24/02: leefgroepvergadering
kinderactiviteit
09/10:
27/02: leefgroepvergadering:
leefgroep
4, 3 en 2
Lg 2: 18 – 19 uur
11/10: leefgroepvergadering
Lg 1:
19 5– 20 uur
leefgroep
1 en
Lg 5: 20 – 21dag
uur
 12/11: facultatieve
01/03: pedagogische
leefgroepvergadering
 28/11:
studiedag
4: 18cultuurklas
– 19 uur N3 en 4
 10/12 –Lg
14/12:
Lg 3: 19 – 20 uur
 20/12: oudercontact
05/03: nieuwjaarsreceptie
oudervereniging
 11/01:
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
 19/03:
leefgroepvergadering
 leefgroep
17/05: oudervereniging
5, 4 en 3
27/05: leefgroepvergadering
Lentefeest/Communie
 21/03:
 leefgroep
02/06: Leefschoolfeest
2 en 1
12/06:start
oudervereniging
 11/03:
inschrijfperiode
broer/zus
Praatcafé:
27/03 – 29/03: boerderijklas N2
21/12 vanaf
15.30 uur
 01/04:
start inschrijfperiode
 iedereen
09/02 vanaf 15 uur
30/03 –vanaf
15bosklas
uur
 01/04
03/04:
N3 en N4
26/06 vanaf
15.30 uur
 19/05:
Lentefeest/Eerste
Communie
Leerlingenraad:
25/05: Leefschoolfeest
19/12, facultatieve
23/01, 20/02,dag
27/03, 15/05
 11/06:
en 05/06
van 8.45u tot
9.10u in de
 12/06:
pedagogische
studiedag
leraarskamer
o.l.v. Martine
 25/06:
oudercontact
 26/06: proclamatie N6
Forum:
 vanaf 14.30 uur

MENU

Praatcafé:
Zie website
 vanaf
15.30 uur
Leerlingenraad:
 In de leraarskamer o.l.v. Martine

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
MENU
bs.oosterzele@g-o.be
Inzendingen
 Zie
website op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

DEADLINES

 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

Leefgroep 2| Kikkertjes
De juffen speelden bij de start van de week samen een toneeltje en daaruit leerden we
'talenten' kennen. Onze eigen talenten hebben we dan ook in kaart gebracht en we zijn
volop bezig met ze verder te ontwikkelen. We hadden ook zin om enkele talenten in de
kijker te zetten en hebben volop muziek gemaakt in onze muziekhoek, schilderden een
pracht van een kunstwerk, net zoals de talentvolle kunstenaars en bouwden er op los.
We zijn fier op onze talenten! Nog een laatste feestje om een zomerkindje te vieren: nl.
Bas, hij is in de vakantie 5 jaar geworden. Proficiat en bedankt voor de dino-lekkere
traktatie.
Tot volgende week.
Toedeloe,
Valentine en de kikkertjes

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hoi hoi,
Nog maar pas bezig en al ziek, dat begint goed zeg. Heb tekort aan ijzer en witte
bloedcellen. Even rustig aan, wat ijzertabletjes nemen en ik kom er wel weer bovenop.
De kinderen mochten onder de vleugels van Lieselot en Nele al heel wat van hun
talenten ontdekken. Ik wil de volgende dagen nog even voortwerken rond de talenten
zodat we elkaar vanbinnen en vanbuiten kennen. Tot de volgende, Sofie.
Het verslag van de eerste leefgroepvergadering onderaan deze FB (lees Flash Boem),
veel leesplezier.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen,
We hebben ons de voorbije dagen vooral verdiept in het zoeken naar onze eigen
talenten. Zo hebben wij beweegknap, muziekknap, natuurknap en rekenknap eens
onder de loep genomen. De kinderen hebben zelf kunnen ondervinden wat ze zelf goed
en leuk vonden en wat ze zelf minder goed of niet zo graag deden. Volgende week gaan
we hier nog eventjes in verder.
Wel ontdekten de kinderen al een paar van hun talenten: We zijn lief! We kunnen goed
knuffelen! We kunnen goed vrienden maken! …
Dat zijn nu toch wel al heel mooie talenten!!!
De kinderen van niveau2 zijn nog alles aan het herhalen van niveau 1. En wat een
geruststelling dat ze het allemaal nog weten 😃.
Niveau 1 is er al direct stevig ingevlogen en geloof het of niet, wij kunnen al een paar
woordjes lezen. Als da ni cool is 😍.
Fijn weekend!
De juffen xxx

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen!
In leegroep 4 wordt er vlijtig gewerkt aan de talenten!
We begonnen met een talentenronde. Welk talent heb ik? Waar ben ik goed in? Waar is
mijn klasgenoot goed in?
Heel wat stokstaartjes ontdekten zelfs nieuwe talenten bij zichzelf!
Om goed te weten welke talenten en persoonlijkheden er bestaan, werd er een kaarten rollenspel gespeeld. We transformeerden ons naar personen met onbekende en
gekende talenten.
Wist je zelfs dat er daardoor acteertalenten in de klas werden gevonden?
We zijn heel benieuwd naar het forum op vrijdag. Wie weet welke talenten er nog
allemaal op school zijn!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!
Maandag was het de eerste schooldag. We hebben kennismakingsspelletjes gespeeld
en naamkaartjes gemaakt voor onze kapstok, boekentassenrek en schoenenkast.
Dinsdag hebben we Anth zijn verjaardag gevierd met pannenkoeken. Vrijdag komt
Mare haar broertje Wiebe op bezoek.
Groeten van Numa, Billie, Helena en Tuur DC.
Beste lezers,
Dinsdag hebben we 9/11 herdacht want dat is nu al 17 jaar geleden. We bekeken de
filmpjes. Dat was heel erg!
We hebben deze week rond talenten gewerkt. Dinsdag heeft Nino zijn talent
voorgesteld. Hij weet veel over de natuur en bracht waterdiertjes mee naar de klas.
Vandaag heeft ook Lili haar talent voorgesteld. Ze toonde foto's over haar hobby:
klimmen. Morgen doen we een minitalentenshow.
Groeten van Mare en Billie

Leefgroep 5 | Feniksen
Wij zijn bezig rond talenten, we hebben ontdekt wat onze talenten zijn en
vrijdagmiddag doen we een talentenshow. Er zijn groepjes die toneeltjes doen, er zijn
groepjes die grappen maken en een groepje dat een konijnenhok maakt. Het is de
bedoeling dat er daar konijnen komen. Vrijdag op het forum is het afsluitmoment en
jullie mogen allemaal komen kijken.
Door Gust, de Feniksen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lezertjes,
Het was een leuke week! We hebben in project onze talenten mogen uitvoeren, alleen
of in groep. Sommigen deden dans, anderen turnen, toneel of timmeren. Op vrijdag
toonden we alles in een talentenshow.
Donderdag kwam er hoog bezoek. Juf Sofie is langs geweest met baby Lore!!!

Belangrijke data schooljaar 2018-2019
Activiteiten:
06/09/2018: Infoavond vanaf 18 uur (leefgroep 3, 2, 1, 5, 4)
16/09/2018: Pimp je aperitief
17/09/2017: Oudervereniging om 20 uur
09/10/2018: leefgroepvergadering leefgroep 4, 3 en 2
11/10/2018: leefgroepvergadering leefgroep 1 en 5
20/12/2018: oudercontact
11/01/2019: nieuwjaarsreceptie
19/03/2019: leefgroepvergadering leefgroep 5, 4 en 3
21/03/2019: leefgroepvergadering leefgroep 2 en 1
11/03/2019: start inschrijfperiode broer/zus
01/04/2019: start inschrijfperiode iedereen
19/05/2019: Lentefeest/Eerste Communie
25/05/2019: Leefschoolfeest
25/06/2019: oudercontact
26/06/2019: proclamatie
Extra muros:
10/12 – 14/12/2019: cultuurklas leefgroep 4
27/03 – 29/03/2019: boerderijklas niveau 2
01/04 – 03/04/2019: bosklas leefgroep 4
Extra vrije dagen:
26/09/2018: pedagogische studiedag
12/11/2018: facultatieve dag

28/11/2018: pedagogische studiedag
11/06/2019: facultatieve dag
12/06/2019: pedagogische studiedag
Schoolvakanties:
29/10/2018 – 04/11/2018: herfstvakantie
24/12/2018 – 06/01/2018: kerstvakantie
04/03/2019 – 10/03/2019: krokusvakantie
08/04/2019 –22/04/2019: paasvakantie

Tapis d’Amis

Duurzame Tapis d’Amis voor alle Oosterzelenaren!
Op zaterdag 22 september rollen EVA, de Gezinsbond, Natuurpunt, Oxfam, Trage Wegen
en Velt Land van Rhode samen letterlijk en figuurlijk de duurzame loper uit met Tapis
d’Amis. De zes Oosterzeelse verenigingen organiseren van 10.00 tot 14.30 uur een
interactieve, zintuiglijke wandeling met tal van duurzame ervaringen voor alle
Oosterzelenaren.
Jong en oud krijgen een gevarieerd, avontuurlijk en smakelijk parcours voorgeschoteld
waarbij ze zelf hun duurzame koers kunnen bepalen. Er wordt geproefd, geroken,
gevoeld, beluisterd en dat alles tijdens een ontspannende wandeling van ca. 4,5 km met
als vertrek- en aankomstpunt het Erfgoedhuis in Moortsele. Onderweg krijg je ook
deskundige uitleg van de diverse verenigingen en kan je volop vragen stellen. Voor elk wat
duurzaam wils dus! Voedselkilometers, de negatieve impact van veeteelt op de
klimaatverandering, ecologische land- en tuinbouw, de bijenproblematiek,
natuurbescherming, fair trade en het herstel van een veilig, fijnmazig
(voet)wegennetwerk worden vlot mee op sleeptouw genomen en speels verankerd.
Na de zingtuiglijke wandeling wordt een aperitief met veggie hapje aangeboden. Een
persoonlijke picknick kan genuttigd worden op het vriendentapijt met ecosongs als
achtergrondmuziek. Oxfam zorgt uiteraard voor de nazomerse cocktails en andere drank.
Nooit eerder werkten zoveel partners samen om een duurzame koers te varen. Het gaat
bijgevolg om een uniek project waarbij de zes verenigingen via gezellige en smakelijke
activiteiten alle Oosterzelenaren aan boord willen halen en duidelijk willen maken dat je
op een leuke en lekkere manier duurzaamheid kan integreren in het dagdagelijkse leven.
Deelname kost 2 euro voor 16 of ouder, jonger dan 16 is gratis. Bij voorkeur inschrijven
voor 18 september op tapisdamis@gmail.com.

Verslag leefgroepvergadering leefgroep 3 / niveau 1 en 2

Infobrochure leefgroep 3
Welkom bij de maanvisjes en de
zeepaardjes
1. Werking in leefgroep 3
Leefgroep 3 bestaat uit 2 projectgroepen:
De maanvisjes wordt begeleid door juf Marjolein (juf Marjan op
donderdag).
De zeepaardjes wordt begeleid door juf Shirley.

Elke morgen starten we in de niveaugroep met een kringmoment.
Na de kring volgt het niveauwerk. Dit betekent dat er aan taal en
wiskunde wordt gewerkt. Hiervoor worden de kinderen verdeeld
in niveaugroepen (= leerjaren).
Alle kinderen van het eerste leerjaar komen samen in de klas van
de maanvisjes bij juf Marjolein. (N1)
Alle kinderen van het tweede leerjaar komen samen in de klas
van de zeepaardjes bij juf Shirley. (N2)
Elke namiddag werken we verder in de projectgroepen
(maanvisjes en zeepaardjes) aan het projectwerk. Deze werking
komt uitgebreid aan bod in de volgende leefgroepvergadering.
2. Voor het eerst naar de “grote” school
De overgang van het kleuterblok naar het lagere is een grote stap.
Daar zijn we heel bewust van. We proberen de overgang dan ook
zo vlot mogelijk te laten verlopen en hierbij zoveel rekening te
houden met de noden van jullie kinderen. We verwachten de
kinderen na het belteken in de kring van onze klas. Gelieve ook
niet voor het belteken al in de gang van de klassen te wachten. Zo
kunnen alle kinderen op een rustige samen naar binnen gaan,
pantoffels aandoen, jassen aan de kapstok hangen en boekentas
op of onder de bank plaatsen. Gelieve er dan ook voor te zorgen
dat je tijdig je kind naar school brengt. (8u45 starten we)

3. De kringen
Elke morgen starten we met de kring.
Op maandag is er vertelkring. Daarin mogen kinderen vrij
vertellen over hun weekend. Wie wil mag ook steeds iets
meebrengen bv foto, aandenken, kunstwerkje, uitnodiging,… om
aan de klas te tonen. Voor kinderen die niet spontaan iets
vertellen kan dit een hulp zijn om iets te vertellen aan de klas.

Op dinsdag is er boekenkring. In de boekenkring worden eerst
nog verhaaltjes voorgelezen maar na verloop van tijd krijgen de
kinderen zelf een opdracht bij een leesboekje. Dit komen ze dan
voorstellen aan de klas. En na nieuwjaar starten we met het
koffertje van de tijd. Hierbij krijgen ze de opdracht hun levenslijn
toe te lichten. Dit is een taak die thuis samen met mama en papa
wordt voorbereid.
Op woensdag is er Franse kring. Hier brengen wij Franse initiatie
aan de hand van liedjes, verhaaltjes, spelletjes, … .
Op donderdag is er axenkring. Hier komen alle dieren van de stad
van axen aan bod.
En op vrijdag is er klassenraad in alle groepen van het lagere.
Hierin kunnen klachten en pluimen uitgedeeld worden.

4. Welke tussendoortjes kunnen tijdens de pauze
Als tussendoortje kunnen fruit, noten, gedroogde vruchten,
koekjes,… Snoep, candybars, chips, chocolade, kauwgom en
frisdranken zijn niet toegelaten op school.
De kinderen eten fruit in de voormiddag, koeken kunnen alleen in
de namiddag gegeten worden (zonder chocolade). Op donderdag
is het fruit en suikervrije koek of fruit in de namiddag.
Gelieve alle dagen jullie kinderen minstens één stuk fruit mee te
geven.
Ook voldoende water drinken vinden wij heel belangrijk. Daarom
vragen we graag dat elk kind zijn eigen drinkfles kan meebrengen
naar de klas. Dit is voor onze jonge kinderen makkelijker dan de
bekers in de klas.
Donderdag = veggiedag en suikervrije dag!

5. Berichten en mededelingen
Ieder kind beschikt over een rekkermap. Hierin komt dan onze
agenda en alle briefwisseling. In de agenda of een briefje apart
kunnen mededelingen door zowel ouder als de juf genoteerd
worden. Gelieve de map steeds mee te geven naar school en
telkens te controleren en alle post er uit te halen.

6. Smartschool – Flashboem
Via smartschool sturen wij vaak belangrijke mededelingen en vind
je alle info over onze school. Ook via smartschool kan je ons
bereiken via mail.
Elke week is de flashboem te lezen op onze website. Daarin staat
er telkens een verslagje over de projectwerking en oproepen voor
allerhande.

7. Rapporten
Er zijn 4 rapporten op een schooljaar telkens gekoppeld aan een
vakantie: herfst-, kerst-, paas-, en grote vakantie. Het eerste
rapport is een beknopt rapport.

8. Oudercontact
Er zijn twee vaste oudercontacten voorzien (rond kerst – eind
juni). Indien er zich tussentijdse problemen voordoen, mag je
steeds een individueel contact aanvragen met de leerkracht na de
schooluren. Gelieve geen gesprekken aan te gaan tijdens de
klasactiviteiten en toezichten. Dit in het belang van de andere
kinderen.

9. Ouderparticipatie
Ouders zijn steeds van harte welkom om deel te nemen aan de
klasactiviteiten (bv meegaan op uitstap, iets klaarmaken, dans of
liedje aanleren, kinderen vervoeren, mee gaan zwemmen,
leesouder,…). Elk talent is welkom! Elke activiteit wordt op
voorhand afgesproken met de begeleider.

10.Verjaardagen
Verjaardagen zijn een hoogtepunt in het leven van je kind. Op die
dag mag je kind plaatsnemen op de stoel van de juf of de
verjaardagstoel en er wordt uitbundig gezongen voor je kind.
Ter gelegenheid van die speciale dag kunnen volgende
mogelijkheden ook, maar zijn die niet verplicht: iets lekkers
meegeven, iets komen klaarmaken in de klas, een klascadeau.
Voor leuke en bruikbare tips kan je steeds ten rade bij ons.

11.Bibliotheekbezoek
Wij gaan zelf niet naar de bib, maar vragen regelmatig een
boekenpakket aan.
We hebben ook een heel uitgebreide klasbibliotheek die vaak
aangevuld wordt.
De kinderen van N1 krijgen een kleine opdracht bij hun boekje
naar het einde van het schooljaar toe.

12.Zwemmen, turnen en MCA
Met leefgroep 3 gaan we in een blok van 12 lessen zwemmen. Dit
start rond het krokusverlof en dit onder begeleiding van juf Shirley

en juf Marjolein. Juf Shirley neemt de zwemmers op zich en juf
Marjolein de niet zwemmers.
Daarnaast zijn er nog 2 turnmomenten op school. En dit op
dinsdag/ donderdag en vrijdag. Dit onder begeleiding van juf
Marjolein. De kinderen brengen een t-shirt, een short, lange
broek, trui en sportschoenen mee (liefst geen witte
turnpantoffels). We vragen ook de sportzak en sportkledij te
naamtekenen. Bij elke vakantie wordt de turnkledij meegegeven
om die te wassen. Gelieve bij de eerstvolgende les na de vakantie
dan ook de turnzak terug mee te geven.
Op dinsdag / donderdag en vrijdag hebben de andere groep dan
muzische activiteiten (drama, beeld, muziek, media). Dit onder
leiding van juf Shirley.

13.Pantoffels
Daar de kinderen mogen genieten van een grote speelruimte op
school in een groene omgeving kunnen de schoenen van de
kinderen nogal vuil worden. De afspraak is dan ook dat alle
kinderen het hele schooljaar pantoffels dragen in de klassen.
Mogen wij ook vragen om schoenen te kopen die je kind zelf
makkelijk kan aan- en uitdoen.

14.GWP
De kinderen van N2 gaan op boerderijklas naar de vierhoekshoeve
te Gijzenzele. Meer uitleg volgt nog bij juf Shirley.
Hopelijk is deze informatie een verduidelijking voor jullie. Indien er
problemen zijn, aarzel dan niet en kom naar ons toe. We staan jullie
graag bij met raad en daad.
Juf Shirley, juf Marjan en juf Marjolein

Werking in het eerste leerjaar:
Je kind wordt voor het eerst geconfronteerd met lezen, schrijven en
rekenen. Dit is een boeiende wereld die de kinderen veel te bieden
heeft. Om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen is een goede
samenwerking nodig tussen thuis en school. Daarom enkele
verduidelijkingen over de klaswerking en de taken waarmee je kind in
aanraking komt.
Taal:
We werken met de methode Veilig Leren Lezen Kim-versie.
Oefenen van woordjes en letters
Je kind heeft een letterdoos. Met de lettertjes hierin kan je kind zelf
woordjes maken met de reeds geleerde letters of kan jij een dictee
geven met woordjes die meegegeven worden. Na herfstverlof
verdwijnt wel het leerdoosje maar tot dan is dit wel heel belangrijk.
Dit is een goede oefening op het hakken en plakken van de woorden.
Uitspraak van de letters is heel belangrijk!
Welke letters we reeds kennen kan je terugvinden in de agenda.
Het schrijven van letters en woorden
Je kind leert naast de leesletters ook vanaf oktober de schrijfletters.
Welke letters je kind al kan schrijven zie je in de agenda (omcirkelde
letters).
Regelmatig krijgen de kinderen een schrijftaakje mee naar huis, ook
dit is heel belangrijk. Wij schrijven uitsluitend met schrijfpotlood tot
de kerstvakantie. Iets voor de kerstvakantie komt er dan een pen bij.
Leestaken
Je kind krijgt ook een bijhorend leesboekje. Via de agenda van je kind
worden leestaken aangeduid. Het regelmatig lezen zorgt voor een
goed leestempo.

Rekenen:
We werken met de methode Komp@s.
Je kind heeft ook een rekendoosje met een aantal blokjes,
getalbeeldkaartjes en cijferkaartjes. Deze kunnen ze steeds gebruiken
bij taakjes thuis. Ook leren ze de begrippen meer, minder en
evenveel. Later komen de splitsingen tot 10 aan bod. Deze zijn heel
belangrijk, deze zijn de basis van het rekenen. Hierover volgt later
nog uitleg in het agenda.

Enkele heel belangrijke tips bij huiswerk:
- Dit mag niet langer duren dan 20 min
- Blijf steeds kalm. Voor veel kinderen zijn het heel vermoeiende
dagen.
- Wanneer iets niet lukt, laat het los en kom het melden aan de
juf.
- Begin niet met eigen tussenstappen, dit brengt de kinderen in
de war.
- Elke dag luidop lezen is heel belangrijk!
- Voor werkblaadjes hebben de kinderen een week de tijd. (in
agenda staat een ideale planning)
- Succes!!! En kom zeker langs bij vragen of onduidelijkheden.

Werking in het tweede leerjaar:
Praktische zaken:
 Agenda : wordt telkens op maandag ingevuld voor de hele
week.
 Huiswerk
o Lezen: dagelijks 10 minuten luidop. Kinderen krijgen
leesvoer mee naar huis.






o Schrijven: woordjes oefenen, een week tijd! Op
maandag dictee over deze woorden.
o Na de herfstvakantie: maal- en deeltafels oefenen
Planningsmapje: bevat telkens een weekplanning voor taal en
wiskunde. Op vrijdag gaat dit ter inzage mee naar huis.
Bingel (spelleerplatform): wordt nog opgestart
Kweetet (spelleerplatform) : wordt nog opgestart
Smartschool (app op smartphone): zeer handige app om op je
smartphone te installeren. Hiermee hoef je je niet steeds aan
te melden via computer. Je krijgt een melding als er een
ongelezen mail in je inbox staat.

Inhoudelijk
Nieuwe leerstof start na de herfstvakantie!
 Maaltafels: start na de herfstvakantie
Volgorde:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

W6: Begrippen keer/verdelen
W8: Maal-deeltafel van 2
W11: Maal-deeltafel van 10
W13: Maal-deeltafel van 5
W16: Maal-deeltafel van 4
W17: Maal-deeltafel van 3
W19: Maal-deeltafel van 6
W22: Maal-deeltafel van 8
W24: Maal-deeltafel van 9
W27: Maal-deeltafel van 7
Tafeltrein in de klas
Tafelhoekenwerk in de klas (spelenderwijs automatiseren)
Dagelijks trainen met flitskaartjes! Geautomatiseerde tafels
spelenderwijs onderhouden

 Rekenen tot 100: start na de herfstvakantie. Basis tot 20 moet
goed beheerst zijn!
 Leesclub: lezen in 3 groepen, 3x/week.
Je kind zit in een van deze groepen:
o Puppie: je kind zit nog niet op het vereiste leesniveau en
traint in een groepje samen met de leerkracht











o Hommel: je kind zit bijna op het vereiste leesniveau en
oefenen in duo’s
o Panda: je kind zit op of over het vereiste leesniveau en
lezen individueel.
Spelling: woordpakketten en dictees: elke week een nieuw
woordpakket + bijhorende schrijftaak. Woorden worden in de
klas spelenderwijs ingeoefend in hoekenwerk.
Hoofdletters: na herfstvakantie
Hoekenwerk: leerrijke spelletjes rond taal, spelling, wiskunde,
logisch denken, handvaardigheid,… Komt aan bod wanneer je
kind klaar is met zijn/haar werk of op gezamenlijke momentjes.
Boekbox: na de herfstvakantie. Meer info volgt via
smartschool/brief.
ICT: wekelijks of tweewekelijks een momentje ICT op laptops,
computers en tablet. Komen aan bod: leerrijke spelletjes,
bingel, kweetet, typen in een word-document en printen
BOERDERIJKLASSEN (27-28-29 maart 2019): info op
leefgroepvergadering van 19 maart !!!

Dit was een beknopt verslag van de voorbije infoavond. Heb je nog
vragen? Kom zeker langs of stuur een mailtje via smartschool.
Verslag leefgroepvergadering leefgroep 2
Beste ouders,
Hieronder de belangrijkste informatie met betrekking tot leefgroep 2.


Werking leefgroep 2:
Leefgroep 2 bestaat uit 2 projectgroepen: de kikkertjes wordt begeleid door juf
Valentine & Nele en de schildpadjes door juf Sofie & Nele.
We starten elke dag stipt om 8h45 met een kring. Na de kring gaat het
hoekenwerk, projectwerk en de begeleide activiteiten gegeven door de juf van
start. Rond 10h00 eten we allemaal fruit en spelen dan een kwartiertje buiten.
Na de speeltijd gaan de activiteiten in de klas gewoon verder. Om 11h30
smullen we van een warme maaltijd of onze boterhammen, hierbij krijgen de
kinderen water en soep aangeboden. Na de middagpauze hervatten we onze
opdrachten in de klas. We genieten terug van een kwartiertje op de speelplaats,
eten daarna een gezond tussendoortje om dan de dag af te ronden met liedjes,
verhalen, spelletjes,… in onze kring. Om de 14 dagen sluiten we op vrijdag af

met het forum waar iedereen welkom is. Er zijn regelmatig boekenkringen. (je
krijgt een briefje mee als jouw kind aan de beurt is).


Algemene afspraken:
-Geef elke dag een stuk fruit en een gezond tussendoortje mee. Deze blijven in
de boekentas. Op donderdag/ veggiedag: enkel gezond/ suikervrije
tussendoortjes.
-De kinderen drinken op school enkel water. Gelieve een drinkbeker te
voorzien in de klas.
-’s Morgens haal je samen met je kind de brooddoos uit de boekentas en bij
Valentine ook het mapje.
-Wij dragen steeds pantoffels in de klas, gelieve een paar mee te geven die op
school mogen blijven. Mogen wij vragen om schoenen te kopen die je kind zelf
makkelijk aan en uit kan doen (velcro of ritsen).
-Bij regenweer dragen we laarzen op school. Bij Sofie een paar laarzen die op
school kunnen blijven AUB. Bij Valentine kom je bij regenweer met laarsjes aan
naar school (wegens plaatsgebrek kunnen die niet op school blijven staan)
Wij raden ook aan om resevekledij (oude joggingsbroek, kousen, slip,...) te
voorzien in een zak voor als je kind valt/ zich vuil maakt tijdens regenweer.
-Verandering van maaltijd/afwezig: steeds voor 9h00 naar het secretariaat
bellen: 09/362.49.63. Voor juf kan je een briefje schrijven zodat ze ook op de
hoogte is.
-Meerijden met de bus? Enkel afspreken met Djuro:0470/49.91.57. Voor
kinderen die regelmatig op vaste tijdstippen met de bus naar huis rijden willen
wij graag een briefje met het overzicht erop.



Project:
Project is niet hetzelfde als thema/belangstellingspunt.
Thema/belangstellingspunt wordt gekozen en opgelegd door de leerkracht.
Project komt vanuit de kinderen waardoor de betrokkenheid, de motivatie en
leergierigheid groter is. Leefschool is project-onderwijs.
Zie schema.
Ouderparticipatie: Je bent na overleg met de juf steeds welkom om al je
talenten met ons te delen: koken, tuinieren, timmeren, meegaan op uitstap,
een muziekinstrument bespelen,….
Spelletjesronde: We nodigen jullie regelmatig uit uit om samen met de
kinderen gezelschapsspelletjes te spelen. Data volgen via smartschool.



Bewegingsopvoeding:
-Bewegingsmomenten: turnen, dans, yoga, spelletjes, vrije
bewegingsmomenten, ...
-Turnen: Er zijn twee vaste momenten voorzien die worden gegeven door
juf Nele of de klasleerkracht.
1 mile a day: ook de kleuters zullen langzaam kennismaken met loopsessies.

Je moet geen sportschoenen kopen.


Franse initiatie:
Regelmatig zijn er spelletjes, liedjes, ,… voorzien in het Frans.



Vrije teksten:
In de klas kan je steeds de map van je kind inkijken waar enkele van
hun tekeningen met verhalen worden bijgehouden tot ze onze school verlaten.



3de kleuterklas/ 1ste leerjaar:
-Wil je kind al eens iets schrijven (naam,…) gebruik dan
drukletters of leesletters.
-Met behulp van een leerlingvolgsysteem worden de kinderen volgens de
ontwikkelingsdoelen van het Ministerie van onderwijs nauwkeurig
opgevolgd(ook de 2de kleuterklas)
-op het einde van het schooljaar zullen de kleuters van de derde kleuterklas een
aantal activiteiten doen met de kinderen en de juffen van het 1ste leerjaar.
-zwemmen: in het laatste trimester zullen de kinderen van de derde kleuterklas
een 5-tal keer gaan zwemmen. Data volgen en zwemouders gewenst.



Rapport en oudercontact:
De kleuters krijgen 3x een rapport mee: 1ste: kerst, 2de: pasen, en 3de: juni.
We besteden vooral aandacht aan het welbevinden en de betrokkenheid van je
kind.
Voor de kerstvakantie en in juni is er een oudercontact voorzien. Merk je bij je
kind toch iets ongewoons op, aarzel dan niet om ons onmiddellijk aan te
spreken.



Feesten:
-Verjaardagen: De dag voor de verjaardag, zal je kind een koffer meekrijgen
met daarin een map met allerlei vraagjes. Vul samen met je kind al de vragen in
zodat het zelf kan bepalen hoe zijn/haar feestje in de klas er zal uitzien. Ter
gelegenheid van deze speciale dag kan je nog het volgende doen, maar niets is
verplicht: iets lekkers/gezond meegeven, iets komen klaarmaken in de klas, een
klascadeau,…Voor leuke en bruikbare tips kan je steeds te rade bij de juf.
-Sinterklaasfeest: op 6 december komt Sint langs in de klassen. Dit is een heel
intiem en gezellig gebeuren samen met de Sint.
-Grootouderfeest: Om de twee jaar, dit jaar aan leefgroep 3 (1ste en 2de leerjaar)
Heb je nog vragen??? Kom gerust langs of stuur ons een mailtje via
smartschool. Alvast bedankt voor jullie komst en medewerking. Tot de
volgende keer, Valentine, Nele en Sofie.
Lees steeds alle nieuwtjes in de Flash Boem via de website/smartschool, zo
weet je steeds wat er in de groep gebeurt, moet je iets meebrengen?, gaan
we op uitstap,…
www.leefschool.be

Schematische voorstelling van projectverloop bij de 2de/3de kleuterklas.

Sprokkelweken

De sprokkelweken zijn weken waarin
ideeën worden verzameld voor een
nieuw project. Er zijn verschillende
manieren om tot een projectidee te
komen met de kinderen .
-kinderen bevragen tijdens een
kringgesprek/ tijdens klasmomenten.
-ideeën die groeien vanuit observatie
van kinderen, vanuit boeken,
verhalen, hun spel, gesprekken,…

Als een nieuw projectidee naar voor
wordt geschoven moet ieder kind er
zich goed bij voelen en het moet ook
voldoen aan de volgende criteria:

1 Is er een vraag?
2 Leren we iets?
3 Doen we iets?4 Kan iedereen meedoen?
5 Het project moet passen binnen het
seizoen.
6 Het project mag het vorig
schooljaar niet aan bod zijn
gekomen.
7 Is het betaalbaar?

Jullie worden via smartschool en
Flash Boem op de hoogte gebracht
van het gekozen project.

Projectweken

Tijdens deze weken is jullie
inbreng en dat van de kinderen
heel belangrijk voor de
uiteindelijke uitwerking van het
project. Dus alle materiaal/ tips
hierover zijn van harte welkom
(naamtekenen AUB)
Tijdens de uitwerking van ons
project zullen volgende vragen
aan bod komen en worden ze
opgelost tot het eindprodukt is
bereikt.
-hartje: wat wil ik voelen of zijn?
(gekoppels aan de stad van
Axen)
-handen: wat wil ik doen?
-hoofd: wat wil ik weten?
Wat we uiteindelijk allemaal
doen, leren en ervaren kan je
lezen in onze Flash Boem en in
ons leefboek (terug te vinden in
de klas)

Inoefenweken

-Tijdens de inoefenweken blikken
we terug op het voorbije project.
Evalueren wat goed, minder goed
verliep.
-Ook nemen we de tijd om aan
activiteiten te werken die tijdens
het project minder aan bod
kwamen.
-We bouwen hoekenwerk uit met
nieuwe materialen en geven zo
nieuwe imupulsen.
-We observeren de kinderen
tijdens hun spel en volgen de
ontwikkeling op met ons
kindvolgsysteem.

Verslag leefgroepvergadering leefgroep 4 / niveau 3 en 4

Infovergadering 6 september 2018
Hieronder vinden jullie wat concrete info over de werking van leefgroep 4.
Het betreft eerder organisatorische zaken en verwachtingen die we naar de kinderen en
de ouders hebben.
Alles wat het inhoudelijke betreft over projecten, GWP, kringen, … zullen jullie vernemen
op onze leefgroepvergaderingen.
1. Taal en rekenen
 Rekenen: we werken met de vernieuwde methode Komp@s. Deze bestaat uit 6
kleinere werkschriften. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de basis(witte) en de verrijkingsoefeningen (groen).
De lessen meten en metend rekenen gebeuren los van de methode. Om alles vlot
te laten verlopen, zou het leuk zijn als we hulp kregen van een/enkele ouder(s).
De oproep hiervoor zal gebeuren via Smartschool. Je kan je naam dan invullen in
een Google Docs.
 Taal: we werken met de methode Tijd voor taal accent. In het spellingsboek
wordt er elke week een woordpakket aangeleerd en is er ook wekelijks een dictee.
 Weekplanning: zowel voor taal als wiskunde werken we met een weekplanning.
Deze zal in het begin van het schooljaar stapsgewijs met de kinderen opgebouwd
worden. We willen de leerlingen hiermee leren plannen. Werk dat in de klas niet
klaar is, kan door de juf als huiswerk meegegeven worden. Dit gebeurt enkel als
een kind zijn/haar werktijd niet op de juiste manier gebruikt (bv. als hij/zij speelt,
te veel babbelt…). Het is steeds de bedoeling dat de kinderen hun huiswerk
zelfstandig kunnen maken.
 Er zal een weekrooster meegegeven worden in de agenda van de leerlingen.
Tweewekelijks wordt het planningsmapje meegegeven naar huis.
2. Schrijfgerei
 Gelieve een pennenzak/doos te voorzien met een gom en een vulpen. Indien u
nog een pen moet kopen raden wij Stabilo of Lamy aan. De kinderen kunnen
gebruikmaken van kleurpotloden, stiften, lijmstiften en scharen in de klas. Ook
schrijfpotloden en groene balpennen zijn aanwezig.
3. Agenda
 De agenda dient elke dag nagekeken en getekend te worden door de ouders.
 De leerkracht zal de agenda wekelijks nakijken.








Taken en toetsen zullen steeds op de dag genoteerd worden waarop de taak
afgegeven moeten worden of wanneer de toets afgenomen zal worden. Toetsen
worden steeds enkele dagen op voorhand aangekondigd.
De agenda is een communicatiemiddel voor kinderen, leerkrachten en ook
ouders. Vragen, opmerkingen mogen dus steeds in de agenda genoteerd worden.
Wanneer jullie een nota in de agenda schrijven, gelieve jullie kind dan te vragen
dit te melden aan de leerkracht. Je kan de leerkracht ook via Smartschool
contacteren.
Brieven, rekeningen en info worden steeds via de agenda meegegeven en zijn
terug te vinden in de rekkermap.
Huiswerk: wanneer je kind het huiswerk niet begrijpt of heel erg lang moet
werken om alle oefeningen te maken, gelieve dit te laten weten via de agenda of
Smartschool. Als leerkracht is het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn.

4. Expo, actua, boekbespreking
 Actua zal t.e.m. december klassikaal gebeuren. We kijken samen naar Karrewiet.
De leerlingen kiezen daarna 1 fragment die we in de kijker zetten. We zoeken
samen antwoorden op de vragen: Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoe?
enz…
Na de kerstvakantie zullen de leerlingen dit zichzelf eigen gemaakt hebben en 1
artikel zelfstandig thuis kunnen voorbereiden.
 Expo gebeurt op dezelfde manier als vorig jaar. De leerlingen kiezen (per 2 of
alleen) een onderwerp dat hen interesseert. (hobby, dier, natuurverschijnsel,
plant, sport, instrument,…) Ze denken na over wat ze hun medeleerlingen willen
bijleren. Er wordt ook verwacht dat ze een prentje meebrengen om op de
tijdsband/wereldkaart aan te duiden. Expo’s kunnen grotendeels in de pauzes
voorbereid worden. De leerlingen maken hierbij gebruik van een stappenplan.
 Boekbespreking. De leerlingen lezen een boek op hun leesniveau (AVI). Ze
krijgen een sjabloon met vraagjes mee naar huis waar ze antwoord op geven.
Aan de hand daarvan stellen ze hun boek voor aan de klas. Ze maken hierbij ook
een creatieve verwerking of kiezen ervoor om een stukje uit hun boek voor te
lezen.
5. Herfstrapport
Voor de herfstvakantie zal je kind zijn/haar eerste rapport krijgen. Dit zal enkel over
de vakdomeinen taal en wiskunde gaan.
6. Zwemmen
 Leefgroep 4 gaat tweewekelijks zwemmen op woensdag (tot en met februari).
Dit wordt steeds in de schoolagenda aangekondigd.
 Gelieve op deze dagen ook een boekentas mee te geven (agenda, pennenzak).



We willen jullie vragen om de kinderen gemakkelijke kledij aan te doen zodat het
omkleden vlot kan verlopen.

7. Turnen
 Naamgetekende turnpantoffels, T-shirt, pull en short. Gelieve ook een
haarrekker/haarband te voorzien voor de jongens en meisjes met lang haar.
 De turnzak blijft op school. Bij de start van elke vakantie zal de turnzak
meegegeven worden zodat hij gewassen kan worden.
8. Pantoffels
 In de klas dragen de leerlingen pantoffels. Gelieve deze voor uw kind te voorzien.
9. Middagmaal en tussendoortjes
 Er mag ten allen tijde water gedronken worden in de klas. Een drinkfles op de
bank stimuleert kinderen om meer te drinken.
 Elke voormiddag eten de kinderen fruit als tussendoortje.
 In de namiddag mag een koek gegeten worden (behalve op donderdag).
 Donderdag:
o Veggiedag: we eten op donderdag vegetarisch. Gelieve hier ook rekening
mee te houden voor de kinderen die boterhammen eten.
o Ook in de namiddag eten we geen koek. Voorzie een gezond
tussendoortje (bv. nootjes, rozijntjes, gedroogd fruit,…)

Dankjewel voor jullie betrokkenheid!
juf Lise (N3 – Stokstaartjes)
juf Olaia (N4 – Gekko’s)

