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EDITORIAAL
Aquarellen, cultuur, groenten en fruit, fotografie, sorteren,
recycleren, een dierenboek maken … de leefschoolkinderen
houden wel van een uitdaging.
Veel leesplezier!

GEZOCHT
Samen met de zon en de eerste
lentekriebels zijn we op zoek naar
zandspeelgoed. Heb jij thuis nog
een schop of vormpje liggen? Er
wordt halsreikend naar
uitgekeken in de zandbak van het
lagere. Dank je wel!

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 woensdag 27/02 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
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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:van
kinderactiviteit
18/03
8u45 tot 10u: info over
27/02:
het
1steleefgroepvergadering:
middelbaar voor N6
Lg 2: 18 – 19 uur
19/03: leefgroepvergadering
Lg 1:
– 20
leefgroep
5,19
4 en
3 uur
Lg 5: 20 – 21 uur
 21/03: leefgroepvergadering
 leefgroep
01/03: leefgroepvergadering
2 en 1
Lg 4:inschrijfperiode
18 – 19 uur
 11/03: start
Lg 3: 19 – 20 uur
broer/zus
05/03: ouderactiviteit
oudervereniging
 23/03:
17/03:–leefschoolband
+ouderfuif
 27/03
29/03: boerderijklas
N2
17/05: oudervereniging
 01/04:
start inschrijfperiode
 iedereen
27/05: Lentefeest/Communie
02/06:–Leefschoolfeest
 01/04
03/04: bosklas N3 en N4
12/06:–oudervereniging
 06/05
10/05: natuurklas lg 5
 19/05: Lentefeest/Eerste
Praatcafé:
Communie
21/12 vanaf
15.30 uur
 25/05:
Leefschoolfeest
09/02 vanaf
15 uur dag
 11/06:
facultatieve
30/03 vanaf
15 uur studiedag
 12/06:
pedagogische
26/06 vanaf
15.30 uur
 25/06:
oudercontact
 26/06: proclamatie N6
Leerlingenraad:
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
Forum:
en 05/06
van
8.45u tot 9.10u
de
 22/02
door
Maanvisjes,
22/03indoor
leraarskamer
o.l.v.
Martine
Feniksen,
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:
 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

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
We zijn terug van start gegaan met ons nieuw project!
Bij de schelpjes zijn ze volop aan het proeven en koken met groenten en fruit. Ze
hebben lekkere appelmoes gemaakt, hun winkel werd een groente- en fruitwinkel, ze
maakten fruit uit zoutdeeg en hebben ook een heel leuk versje geleerd aan de hand van
hun mandje.
Bij de pareltjes gaan ze volop op de foto en maken ze zelf ook foto’s.
Ze hebben een echte fotostudio gemaakt in de klas met allerlei attributen om zich te
verkleden. Op school gingen ze een kijkje nemen naar het kopieerapparaat samen met
de klaspop. Jérôme zijn hand ging onder het kopieerapparaat. En toen kwam er een
afdruk van zijn hand uit. De kinderen hun afdruk hebben we dan ook genomen.
We hebben ook foto’s gemaakt aan de hand van de emoties. Ook een fotozoektocht op
onze school, knutselen van een fotostaander uit klei, .... kortom al een fototastische
week!
Groetjes

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week waren we all-into draken en al de fantasie en realiteit daar rond. We zijn met
onze neus in de boeken gedoken en hebben ontdekt welke draken er allemaal bestaan
en hoe die er juist uit kunnen zien. Samen een draak tekenen heeft toch wel gevoelens
los gemaakt : de ene vond dit fijn en de andere vond het echt niet leuk dat iemand
anders iets veranderde aan 'zijn draak'. Wie zin had kon ook experimenteren met het
schilderen van draken met de vingers en handen. We hebben ook ingezoomd op
kosteloos materiaal ( vorm, kleur, grondstof,... ) en uitgeprobeerd hoe we daar het best
een draak kunnen van maken. Met verf, hechtmateriaal en heel veel bling bling gaan we
verder om er een meesterwerkje van maken. In onze weetjeskring kwamen we te weten
wat draken in China betekenen en bekeken we een filmpje van dansende draken op
Chinees nieuwjaar. Fascinerend mooi en kleurrijk. Wist je dat draken geluk brengen in
China, de Chinezen omringen zich ermee in de hoop veel geluk te hebben. Ik loop op
wolkjes denk ik want de draken vliegen me om de oren in onze klas 😉.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hoi,
PMD, GFT, RESTafval, PAPIER, GLAS, BATTERIJTJES, .... we weten nu hoe we moeten
sorteren. We leerden van wat het gemaakt is en in welke vuilbak het moet. We hebben
op school alle verschillende vuilbakken eens onder de loep genomen. In de knutselhoek
gingen we al aan de slag om dat afval een 2de leven te geven. We sloten de week af met
de verjaardag van Tristan, die is nu 5 jaar geworden. Proficiat jongen, bedankt voor de
traktatie.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!
Maandag zijn we naar het Vogelasiel in Merelbeke gegaan. De juiste naam is eigenlijk
VOC, dat staat voor Vlaams Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Daar zitten
500 verschillende diersoorten! We hebben een grote oehoe gezien, een kerkuil, egels,
kipjes, vleermuizen, kauwen, reigers, slechtvalken,... De vleermuisjes waren net wakker
uit hun winterslaap!
We kregen veel uitleg over wat je kan doen als je een gewond diertje vindt op straat of
in de natuur. Als je bijvoorbeeld een egeltje overdag vindt dan is er altijd iets mee aan
de hand. Want egels laten zich normaal niet zien overdag. Of als je een schoorsteen
hebt dan leg je daar best een roostertje op zodat vogels daar niet in terecht komen.
Anders worden de vogels geroosterd!
Deze week hebben we het opzoekwerk dat we getypt en afgedrukt hebben, mooi
versierd voor ons dieren weetjes boek. Dit zou vrijdag helemaal klaar moeten zijn. Dus
wie benieuwd is, kom zeker eens een kijkje nemen! We gaan het ook tonen op het
forum.
Groetjes van Marthe en Suzie

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Vrijdag stelde we ons project voor. Ouders en andere groepen kwamen kijken. Iedereen
leerde veel over de verschillende natuurverschijnselen en bewonderde ons werk.
Maandag hebben we bij zedenleer verder gewerkt aan het lentefeest en bij godsdienst
is er een nieuwe juf. Donderdag zijn de wolkenvangers gaan turnen en ze zijn te voet
naar de sporthal gestapt. Lekker sportief!
Groetjes Jena en een klein beetje hulp van Hanne

Hieronder vinden jullie enkele natuurverschijnselen gemaakt met aquarelkleurpotloden.

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.
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

3de graad
3de graad

Scheldewindeke
Scheldewindeke

UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

Groot nieuws!!!
Op zondag 31 maart om 10.30u stelt Nathalie Stroobant, mama van Xandres (N6,
feniksen) en oprichtster van BoekGoesting, haar tweede kinderboek voor:
(W)onderwater.
Een spannend en meeslepend avonturenverhaal dat - nowadays- wel heel hete
thema's aankaart zoals klimaatsverandering en plastic soep.
Wil je er ook graag bij zijn samen met je hele kroost of alvast een exemplaar
reserveren? Vul dan zeker dit formulier in.
Nathalie.stroobant@hotmail.com
P.S. Wie kan komen mag zeker iets aandoen of meebrengen dat op de een of
andere manier te maken heeft met "water". Je kan nu al beginnen
brainstormen....

START TO RUN

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.

