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EDITORIAAL
De eerste zon zorgde voor heel wat speel- en leerplezier
buiten. Bij de wolkenvangers kan je terecht voor al je vragen
over natuurfenomenen. Zij sloten de week af met een
boeiende tentoonstelling.
De agenda werd aangevuld met een infoavond i.v.m. het
lentefeest.
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
Enquête ouders: Vorige week hebben de kinderen een
enquête voor ouders meegekregen. Gelieve deze uiterlijk
tegen maandag 25/02 in te dienen bij de leerkracht. Dank
voor jullie medewerking.
Vaccinaties: N5 krijgt donderdag 28/02 hun vaccinatie
(indien ouders hiervoor schriftelijk hun toestemming
hebben gegeven) op school.
Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week hadden we een sprokkel-/inoefenweek en het
was al snel duidelijk wat ons nieuwe project gaat worden:
We willen leren over draken. Hoe zien ze eruit? Kunnen alle
draken vuur spuwen? Waar wonen ze? Bestaan ze echt? ...
Vele vragen waar we hopelijk een antwoord op vinden.
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AGENDA







12/12: oudervereniging
28/02:
Infoavond om 18.30 uur voor
12/01:
Nieuwjaarsreceptie
alle
ouders
met een feesteling
30/01: oudervereniging
lentefeest
24/02:leefgroepvergadering
kinderactiviteit
19/03:
27/02: leefgroepvergadering:
leefgroep
5, 4 en 3
Lg 2: 18 – 19 uur
21/03: leefgroepvergadering
Lg 1:
19 –1 20 uur
leefgroep
2 en
Lg 5:inschrijfperiode
20 – 21 uur
 11/03: start
 broer/zus
01/03: leefgroepvergadering
Lg 4: 18 – 19 uur
 23/03: ouderactiviteit
3: 19boerderijklas
– 20 uur
 27/03 –Lg
29/03:
N2
05/03: start
oudervereniging
 01/04:
inschrijfperiode
 iedereen
17/03: leefschoolband +ouderfuif
17/05:–oudervereniging
 01/04
03/04: bosklas N3 en N4
27/05:–Lentefeest/Communie
 06/05
10/05: natuurklas lg 5
02/06: Lentefeest/Eerste
Leefschoolfeest
 19/05:
 Communie
12/06: oudervereniging
 25/05: Leefschoolfeest
Praatcafé:
11/06: facultatieve dag
21/12 vanaf
15.30 uurstudiedag
 12/06:
pedagogische
09/02 vanaf
15 uur
 25/06:
oudercontact
30/03 vanaf
15 uur N6
 26/06:
proclamatie
 26/06 vanaf 15.30 uur
Forum:
Leerlingenraad:
25/01 door Wolkenvangers, 08/02
 door
19/12,Zeepaardjes,
23/01, 20/02,22/02
27/03,
15/05
door
en 05/06 van22/03
8.45udoor
tot 9.10u
in de
Maanvisjes,
Feniksen,
leraarskamer
o.l.v. Martine
05/04
door Kikkertjes,
03/05 door
Gekko’s, 17/05 door Stokstaartjes
en 14/06 door N1 vanaf 14.30 uur

MENU

Praatcafé:
 01/03, 05/04 en 25/06 vanaf 15.30
uur
 Zie website
Leerlingenraad:
 22/01, 26/02, 26/03, 30/04, 28/05,
18/06 in de leraarskamer o.l.v.
Martine
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voorwebsite
woensdag 11.30u
 Zie
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

DEADLINES

MENU

DEADLINES
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

We starten maandag met dit nieuwe project en dan mag iedereen zijn spulletjes
meebrengen. We hebben deze week ook met vormen, letters en cijfers gespeeld en de
schrijfpatronen op een muzische manier verwerkt. Veel te verwerken dus deze week ...
Onze hersencelletjes hebben flink gewerkt! Op woensdag was Manse jarig en hij heeft
getrakteerd met lekkere pannenkoeken en een creatief klascadeau dat we tijdens ons
volgende project reeds kunnen gebruiken. Proficiat stoere kerel met je 5 jaar en
hartelijk bedankt!
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Dag iedereen,
Deze week hebben we ons project geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat we
veel geleerd hebben. We hebben ook veel aandacht aan de letters gegeven deze week.
We hebben ze gestempeld, geschreven tijdens een vrije tekst, geknutseld met de
plasticine, gevormd met elastiekjes, gekrabbeld tijdens schrijfdans en buiten op de
speelplaats met krijt en steentjes gelegd (outdoor learning). Bekijk jullie
smartschoolmailtjes maar want daar zal je meer nieuws lezen over ons nieuw project
want dit hebben we ook nog gesprokkeld deze week.
Groetjes, Sofie.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag beste lezers,
Deze week hebben we ons opzoekwerk afgerond. We zijn alles van ons project aan het
afwerken. Volgende week dinsdag gaan we met de Gekko's naar het Vogelasiel in
Merelbeke. De week daarna gaan de Stokstaartjes. Hopelijk kunnen we een genezen
diertje vrijgelaten zien worden!
Wie al eens langs onze klas gepasseerd is heeft waarschijnlijk al gezien dat het er een
echte beestenboel is! :-)
Groetjes van Anaïs en Marthe

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Donderdag zijn de zesdes naar het CLB gegaan voor een weeg- en meetsessie. We
deden ons werk en mochten ook in de tuin spelen.
Vrijdag deden we onze tentoonstelling over natuurfenomenen. Volgende week gaan we
de opzoekbundel bespreken.
Onze nieuwe juf Jana beginnen we ondertussen goed te kennen. Het is leuk.
Het 5 de leerjaar mocht in hun kleren zwemmen.
Op de speelplaats zijn er 2 nieuwe hoeken geopend. Wie boos of verdrietig is kan zich
daar terugtrekken.
Verder genieten we van de eerste lentezon!
Toon en juf
Zedenleer: infoavond lentefeest
De leerlingen van het eerste leerjaar en de leerlingen van het zesde leerjaar vieren feest
op zondag 19 mei 2019!
Graag nodig ik alle ouders uit op de infoavond van donderdag 28 februari 2019 om
18u30 in de zedenleerklas.
Er wordt een duidelijk overzicht gegeven over het verloop van het lentefeest. De
infoavond zal afgerond worden rond 19u45.

Nieuws gevoelshoekjes

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.

