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EDITORIAAL
Een lijvige editie ligt voor u klaar. Ik ga het dus kort houden.
Maak het gezellig en geniet …
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen voor volgend schooljaar worden
binnenkort opgestart: Vanaf maandag 11 maart
vanaf 8.00u kunnen ouders van kinderen die reeds
schoollopen bij ons broers of zussen komen inschrijven voor
volgend schooljaar. Voor de peutergroep starten we met
het geboortejaar 2017 . Dit is ook voor kinderen geboren in
november/december 2017. Gelieve de ISI-kaart mee te
brengen.
Gevoelsplekken: Vanaf maandag 11 februari worden de
gevoelsplekken (troostplek en stoomafplek) in gebruik
genomen door onze kinderen. Dit project is mogelijk
gemaakt dankzij de inbreng van Lut Celie (De Bleekweide
Gent) , de Lions Club (financieel) en 3 ouders (Lindsay,
Jonne en Enoch). Samen met het team en de kinderen zijn
afspraken doorgenomen en gevisualiseerd. Door de
uitbouw van deze plekken leren we onze kinderen op een
positieve wijze omgaan met emoties (verdriet en boosheid)
en zorgen we er ook voor dat ze een kanaal krijgen om hun
emoties te uiten en zo te stoppen met kroppen.
Kinderactiviteit en fuif: Vorige week konden massa’s
kinderen genieten van een gevarieerd aanbod van
workshops en aansluitend een fuif op maat van hen. Zowel
de workshop als de fuif vielen duidelijk in de smaak.
Hartelijk dank aan de leerkrachten om dit allemaal in goede
banen te leiden. Top gedaan !
Vervangingen: Tatjana wordt voor het poetsen vanaf
heden vervangen door Christa tot einde schooljaar.
Juf Ann (RK- godsdienst) wordt vervangen door juf Veerle
(voorlopig tot half februari)
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 Elektronische inzendingen stuur je
voorwebsite
donderdag 12.00u naar
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bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
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DEADLINES

Juf Ellen (NC-zedenleer) wordt verder vervangen door juf Julie (tot 31 maart)
Juf Jana is goed gestart als juf in N6 en bij de Wolkenvangers (tot einde schooljaar).
Hartelijk welkom op onze leefschool !
Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Bij de schelpjes gingen we onze lichaamsomtrek tekenen en meten! Waarnemen van
onze verschillende delen van het gezicht en ons zelf tekenen terwijl we in de spiegel
keken.
Op donderdag en vrijdag leerden we over gezonde en ongezonde voeding. We maakten
fruitbrochettes en proefden blind de verschillende fruitjes. Kennen we het fruit
blindelings? Ook bekeken we welke kledij we bij welk weer aandoen. Als het sneeuwt,
doen we geen bikini aan want dan worden we ziek. We herhaalden ons versje en tot
slotte sloten ons project af. Het was weer eens een toffe week. Dag dokter, hopelijk niet
tot snel! Volgende week houden we op maandag, dinsdag en woensdag inoefendagen.
Op donderdag en vrijdag gaan we een nieuw project sprokkelen. Jullie mogen
donderdag allemaal iets meebrengen waarover jullie graag willen leren. We zijn al
benieuwd!! Groetjes
De pareltjes gingen brandjes blussen in hun poppenhoek, vanuit de brandweerkazerne
trokken ze naar de poppenhoek met hun brandweerwagen om de brand te blussen.
We keken wat er allemaal in de brandweerwagen zit, knutselen van een
brandweerwagen, als het brand naar wie moet ik bellen? En welk nummer moet ik
duwen? Waar woon ik?
We spelen het gezelschapsspel van de brandweer, tellen van de kindjes in de
brandweerwagen, tijdens yoga gingen we de kat uit de boom redden door op de ladder
te klimmen, ...
Waarnemen van een vliegtuig! Een vliegtuig heeft ook wielen! Stempelen van een
vliegtuig, dansen op het liedje: en ik vlieg!
Weer een week vol leuke avonturen.
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Druk, druk, druk deze week. Zo hebben we de laatste pizza's gebakken en deze keer wel
van a tot z of zou ik beter zeggen van bloem tot afgewerkte pizza. We zijn echte
topchefs, opdieners en afwassers geworden. Verder hebben we een woordeloos toneel
gezien in de Kluize en hebben de juffen ons er goed op voorbereid met ook een
gelijkaardig toneeltje. Ook tellen en cijfertjes, betalen met centjes en een
spelletjesvoormiddag met enkele ouders kwam aan bod. Mercietjes lieve mensen voor
jullie begeleiding en enthousiasme.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Deze week hebben we veel rekenen en taal verwerkt rond ons project van de ruimte.
We hebben planeten gesorteerd, geteld, geometrische figuren leren zoeken binnen en
buiten (outdoor learning) We hebben de verschillende letters en klanken gezocht in de
projectwoorden en we hakten ze in stukjes (lettergrepen). Op dinsdagnamiddag
hebben we genoten van een prachtig mimisch verhaal, gespeeld met mousse. We
sloten onze week af met een feestje voor Artuur zijn 6de verjaardag. Proficiat man en
bedankt voor het lekkers en het mooie klascadeautje. Tot de volgende, Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
En… actie!
Ons nieuw project is net gekozen: “hoe maak je een film?”. We leerden al heel veel
nieuwe begrippen over film en televisie. Zo keken we virtueel eens binnen bij de vrt en
zien we dat bij TV/film maken toch heel veel komt kijken.
We maakten ook ons voorblad al. Daarbij moesten we zelf een scène bedenken en deze
tekenen op een zelfgemaakte “filmrol”.
De kinderen willen graag zelf een film maken. Daarvoor zijn we op zoek naar ouders,
familie, vrienden,… die ons daarin kunnen begeleiden. Spring gerust eens binnen in de
klas, of laat iets weten via smartschool indien je ons kan helpen.
The end.
De Zeepaardjes en Maanvisjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
hallo iedereen!
We hebben maandag aan ons proiect dieren
gewerkt:bundeltje, voorblad en opzoekwerk. We
hebben ook Tuur D.C 's verjaardag gevierd.
Dindag hebben we naar de boekbespreking van
Jits en Tess geluisterd. In de namidag hebben we
in project verder gewerkt aan het bundeltje,
voorblad en het opzoekwerk. Woensdag hebben
we direct in niveau gewerkt want niveau 4 en
niveau 3 zijn voor de laatste keer gaan zwemmen
in hun pyjama, jammer!Donderdag hebben we
naar de actua van Cas geluisterd en dieren
gemaakt uit gerecycleerd materiaal. Zie hier
enkele voorbeelden!
Nog een fijn weekend!
van Lena en Pia.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallooooo!
We gingen deze week druk aan de slag met ons opzoekwerk. Mona, Mare en Linde
hebben de boeken eens geteld dat we hebben meegebracht, het zijn er 121!!!
Bij muzische werkten we aan onze techniekopdracht. We hebben een dier gemaakt met
gerecycleerd materiaal. Morgen werken we nog verder aan ons opzoekwerk en aan de
bundel met spreekwoorden.
Groetjes van Anaïs en Pina!

Leefgroep 5 | Feniksen
Hallo, beste luisteraars, oeps lezertjes.
Vandaag zijn we er weer met meer nieuws!
Maandag hadden wij de hele dag niveau (zoals altijd)
Dinsdag zijn we met het 6e een dag gaan snuffelen en kennismaken in het PTI in
Zottegem. Dat was tof, we hebben een sleutelhanger met led-verlichting gemaakt en
een rondleiding gekregen. In de namiddag was het de traktatie van Ella Marie en Siel,
dat was smullen!!! 😛 En ook hebben we verder gewerkt aan ons project.
Woensdag hadden we niveau en Frans.
Donderdag hebben we in de ochtend Bas zijn traktatie appelheksjes gegeten, ook
lekker! We zijn ook begonnen aan de LVS-toetsen en in de namiddag hebben we
geturnd: verspringen en ook project.
Vrijdag hebben we niveau en project (zoals altijd). Op het forum worden de
gevoelshoekjes officieel geopend!
Groetjes Hasse - Gezelschap: Mirre en Luna en de Feniksen
Tot de volgende keer!
(blijven luisteren, oeps lezen)

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Vorig week donderdag zijn de zesdes naar het KAZ in Herzele geweest. Daar hebben we
een steen met een lampje in gemaakt en ook een zeepje. Daarna moesten we een
evaluatie invullen van deze uitstap. Dinsdag zijn de zesdes naar het PTI Zottegem
geweest en daar hebben we een lichtgevende sleutelhanger gemaakt. We werken
verder aan het nieuwe projectthema 'natuurfenomenen' waarbij we proefjes uitvoeren
en informatie opzoeken over vulkanen, regenbogen, wolken, ...
Vriendelijke groetjes van de wolkenvangers

Verslag oudervereniging 24 januari 2019
Aanwezig: Sofie Van Welden, Izabel Dewilde, Winne Caemaert, Tom Van Wesemael,
Annelies Sevenant, Guy Vandaele
En een heel pak verontschuldigden
0. Financiële status oudervereniging vzw
Stand rekening: 7062.81 €
Transacties sinds vorige vergadering:
- Onkosten spaghetti avond: - 1554.77 €
- Inkomsten spaghetti avond: + 1713 €
- Onkosten Sinterklaas: - 986.81 €
- Aankoop wijn: - 350.22 €
- Inkomsten praatcafé: 218.9 €
- Inkomsten + Schenking Loop ze warm: 0 €
Financiële jaarbalans oudervereniging: -3332.53 €
Inkomsten: 15112.5 €
Uitgaven: -18445.03 €

-

To Do’s: - Meer transparantie gewenst over financiële status
-

Rozemarijn vragen of ze nog steeds de boekhouding wil doen (Tom De
Boever vraagt na). Zou eigenlijk handiger zijn dat dat een ouder van de
school is.

1. Terugblik Loop ze warm 14/12
Opbrengst: 681.6 € (Opbrengst aan De Caspers).
Activiteit: leuk, voor herhaling vatbaar, snel opgezet en veel volk
Eventueel een volgende keer nog meer opvatten als ‘free running’, waarbij de obstakels
iets hoger en uitdagender zijn.
2. Terugblik nieuwjaarsreceptie 11/1
Heel mooi optreden. Goed om meer mensen naar de nieuwjaarsreceptie te lokken.
Verhaal kleuters: goed
3. Kinderfuif 1/2
Is een organisatie van het team (niet oudervereniging).
Kinderen die workshops niet volgen, mogen ook naar fuif komen (mits betaling).
Opbrengst gaat naar investeringen voor de klassen.
Aanbod is beperkter omdat de leerkrachten zelf de workshops geven. Misschien
kunnen volgend jaar de ideeën voor de workshops ook meer vanuit de kinderen groeien
en kunnen ze zo zelf mee beslissen welke workshops er gegeven worden.

4. Ouderactiviteit 23/3
25 jaar Leefschool Show (= Quiz met fuif): Guy Vandaele en Izabel Dewilde steken de
activiteit in elkaar. Stijn Tuypens zal ook betrokken worden.
Kleuterouders en Lagere schoolouders moeten samen groepjes vormen. Dit gebeurde
al eerder bij de 20 jaar Leefschool Quiz. Het werkte toen zeer verbindend tussen de
ouders. Er wordt terug een verkleedthema aan gekoppeld ivm stereotiepen van
mannen/vrouwen.
5. Plantenverkoop
Momenteel al wat bestellingen binnen (ca. 720 €). Er moet nog wat reclame gemaakt
worden. Deadline voor bestellingen: begin februari.
Overschot van de plantjes gaan naar de schoolmoestuin.
To Do: Schoolmoestuin: met Lore te bekijken hoe aangepakt wordt.
6. Lut Celie + Pimp je speelplaats
Speelheuvel naast amfitheater: looplijnen en zones waar niet mag gelopen worden,
zullen afgebakend worden. Pimpteam komt binnenkort samen om deze actiepunten
aan te pakken.
To Do: Vergadering Pimpteam in functie van verdere opvolging Pimp je speelplaats
project
Cera-projectsubsidie: subsidie aanvraag ingediend voor aankoop
bosmaaier/haagschaar/kettingzaag (twv 1787.5 €). Wordt beoordeeld op Regionale
adviesraad van 11/3/2019.
Moev-project voor bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen. Dit is een
projectoproep die nu lopende is. Er is vanuit de Leefschool contact opgenomen met de
gemeente met de vraag hoe zij dat zien. Weinig of geen reactie gekregen. We dienen
geen project in.
Fietssubsidiedossier bij de provincie Oost-Vlaanderen: Stijn Tuypens schrijft een
subsidie aanvraag samen met enkele kleuterjuffen (tegen februari). Voorwerp van
aanvraag: bijkomende kleuterfietsen. Het zou interessant zijn om ook eens een
dergelijke aanvraag te doen voor de aankoop van schoolfietsen. Dan zouden de hogere
leefgroepen van de Lagere school met de fiets naar de sportzaal kunnen gaan ipv met
de bus. Om verder over na te denken!
7. Varia
-

Kriebelteam: luizen blijven aanwezig op school. Voorstel om per
niveaugroep een kriebelteam samen te stellen met vrijwillige ouders die
luizencontroles uitvoeren op alle kindjes. Winne Caemaert doet een oproep
ook naar ouders van andere klassen. Google spreadsheet gemaakt waarop
ouders dan kunnen aanduiden wanneer ze een luizencontrole willen doen.

-

-

Er worden vragen gesteld over het televisiebeleid op de kleuterspeelplaats:
(wanneer? + alternatieven?). Dit is een terugkerende vraag. Er is wel
degelijk een televisiebeleid bij de kleuters: televisie wordt geprobeerd zo
min mogelijk te gebruiken. Eventueel wordt de groep in tweeën gesplitst
(buiten/binnen). Dit hangt vaak samen met het aantal toezichters.
Verlichting kleuterblok: bestelling is lopende, maar omdat er veranderd
wordt van systeem (naar inbouw) duurt dat wat langer.
Nieuwe vloerbekleding kleuterblok: offertevraag lopende
Naschoolse opvang kleuters: tafels voorzien om te knutselen/kleuren. Juf
Sofie zal dit bekijken.
‘Alias’ Smartschool adres voor de oudervereniging: dit is een groep die
aangemaakt wordt op Smartschool met de trekkers van de
oudervereniging. Wie de trekkers van de oudervereniging dan wil bereiken,
moet dan enkel naar deze groep een Smartschoolbericht sturen. Moeten
we rond communiceren, ook naar nieuwe ouders. Tom Van Wesemael
checkt dit nog even bij Sofie Verbrugghe (want account blijkt niet te
kloppen).

Opening gevoelsplekjes
Thuis
het hoeft geen muur te zijn
met ruit en dak
het mag van hout
of rots of klei
of blad of ijs
een boot op het water
ja, een wagen op reis
een hutje mag
een hol of een paleis
een schelp van slak
een nest op tak
in Paramaribo
of Praag of in Parijs
als er maar iemand is
die roept :
kom thuis !
ik zal het wel verstaan
elke taal bedoelt hetzelfde huis
(Ted Van Lieshout)

Willen we nu net niet allemaal dat onze kinderen op de Leefschool thuis kunnen komen,
zich thuis mogen voelen … ?
In de speelplaatswerking zijn er twee “gevoelsplekken” geïntegreerd, plekken die
subtiel aanwezig zijn, maar duidelijk worden
wanneer er nood aan is. Deze gevoelsplekken kunnen kinderen (en leerkrachten) helpen
om (lastige) emoties - waar soms (nog) geen woorden voor zijn - letterlijk een plaats te
geven. Helpen om het gevoel er te laten zijn, te (h)erkennen, te benoemen, te
verwerken, … helpen om zich thuis te voelen op de Leefschool !
Het gevoelsplekjesteam

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

Bioplantenverkoop 2019

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.

