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AGENDA







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. Vanaf maandag 1 april 2019 om 8.00u worden de
resterende plaatsen open gezet voor iedereen.
Dossier kunstkuur: Kunstkuur is een
samenwerkingsproject met de lagere school en de
academie gedurende 3 jaren. Het zou dan de bedoeling zijn
dat leerkrachten van de academie naar onze school komen
om hun expertise te delen met de klasleerkracht op vlak
van muziek, dans en woord. Hierdoor kunnen onze
leerkrachten op een duurzame wijze geprofessionaliseerd
worden en kunnen leerkrachten van de academie leren van
onze leefschoolwerking.
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DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
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voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Zie
website
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
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secretariaat.
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

DEADLINES

Dit zorgt sowieso voor een uitdagend en rijker aanbod naar onze kinderen toe en zien
dit volledig zitten binnen onze leefschoolwerking. Wij hebben vrijdag 1 maart ons
dossier ingediend en hopen dat wij in aanmerking komen. We duimen alvast !
Jeugdboekenweek: thema “Vriendschap”: Vanaf vrijdag 1 maart start de
jeugdboekenweek. Wij nemen hier ook aan deel. Dankzij deze goede, jarenlange
samenwerking krijgen onze kinderen een fantastisch aanbod vanuit de bibliotheek van
Scheldewindeke. Er is verteltheater voor K3, auteurslezingen voor N1,N5 en N6 en een
spel met tablets voor N3 en N4. N2 heeft boerderijklas en kan daardoor niet daar de
activiteit in de bibliotheek gaan.
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Deze week werkten de schelpjes rond de groenten. We kookten samen pasta en zijn de
ingrediënten gaan aankopen met onze boodschappenlijst in de winkel. We hebben ook
elk 1 stuk groente naar de klas meegenomen en dan samen gekeken wat we ermee
konden doen.
Wat kwamen daar leuke en originele recepten uit! Donderdag aten we lekkere
zelfgemaakte spaghettisaus. Tot na de vakantie!!
Bij de pareltjes gingen we terug op de foto! De ouders van Lucian kwamen mooie foto’s
van ons maken. Ze brachten ook verschillende fototoestellen mee.
We knutselden kaders met natuurmateriaal, leerden foto’s meten en ordenen van groot
naar klein ... een leuke spelletjesnamiddag en om af te sluiten voor de vakantie een
klein verkleedfeestje!
Prettige vakantie!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Bestaan draken echt? Nu of vroeger? Of misschien alleen in China? Het juiste antwoord
hebben we niet gevonden. Wel weten we dat we niet bang hoeven te zijn van draken.
We maakten ook muziek met instrumenten en dit in het teken van gevoelens van
draken. Deze week deden we ook onderzoek naar drakeneieren. We zagen eieren groot
en klein, donker en licht, maar was er een drakenei bij? Wie zal het zeggen? Magnus is
er alvast duidelijk over. Al zwaaiend met beide armen zegt hij: "Dat is onmogelijk, dat
kan niet want draken bestaan niet, dat is fantasie!" Maar toch gaat bijna gans de klas
zelf een drakenei maken 😉, de fascinatie is er alvast. Na de vakantie doen we nog even
verder. Geniet van het weekje 'krokus'vakantie. Hebben jullie de krokusjes ook al
gespot? En de narcissen? Mooi toch hé!
Groetjes,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hoi, wat een warm zonnetje deze week. Buiten spelen met de speelgoedkoffer, buiten
leren tellen en zalig spelen in de zandbak. Nog stempels gemaakt met afval-isomo en
dan afdrukjes gemaakt. Leren tellen met de rekenmuizen die de oma van Tristan heeft
gemaakt waarvoor hartelijk dank. Ze zijn prachtig en vertoeven in een toepasselijke
kaasdoos. Ook twee verjaardagsfeestjes gevierd. Eentje voor Anaīs en ééntje voor
Kenta. Ze zijn beiden 5 jaar geworden. Bedankt voor het lekkers en het nieuwe
spelletje.
Grt Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hoihoi!
Deze week keken we naar onze eindproductjes van onze experimenteerweek. Er
werden heel veel leuke stop-motion filmpjes gemaakt en ook enkele gewone filmpjes.
De kinderen hebben er heel hard aan gewerkt!
De filmpjes zijn binnenkort allemaal te vinden op de website van de Leefschool.
We gingen vorige week op bezoek naar het filmatelier in Wetteren, waar de mama van
Klaas werkt. Ook daar konden de kinderen experimenteren met foto’s en film. Het
resultaat daarvan is reeds te zien op de website!
Na de vakantie komt de papa van Hazel nog langs. Hij is een filmmaker. Aan hem
kunnen we vast veel vragen stellen voor ons opzoekwerk. Ook een uitstap naar de vrt
staat nog op de planning.
De week sluiten we af door ons gek te verkleden voor carnaval en samen te genieten
van een spelletjesnamiddag.
Fijne vakantie iedereen!
De juffen
Marjolein & Shirley

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
beste ouders
Maandag zijn we naar het vogelasiel geweest. Daar
hebben we over verschillende dieren geleerd. We
hebben ook allemaal vragen gesteld.
Dinsdag hebben we verder gewerkt aan het
weetjesboek over ons project.
Woensdag hebben we tijdens de themakring de
antwoorden besproken op de vragen van het vogelasiel.
Donderdag was er actua van LOTTE en HELENA. Dit
ging over breakdance, carnaval en de problemen in
Venezuela.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag iedereen,
Vorige vrijdag hebben we met N4 geleerd over de oppervlakte. We hebben op de
speelplaats figuren getekend en dan de oppervlakte belegd met dingetjes uit de natuur.
Deze week bekeken we de meest bedreigde diersoorten en de dieren die het
gevaarlijkst zijn voor de mens. De top 3 is: 1 muggen, 2 mensen!!, 3 slangen.
We hebben ook de evaluatie gedaan. Dit was met een quiz en een leuke Powerpoint.
Bij muzische hebben we een T-shirt gemaakt voor carnaval. Bij turnen hebben we een
volksdans geleerd.
Morgen komen we allemaal verkleed naar school en doen de een modeshow!
Groetjes en prettige vakantie!
Stella en Suzie

SVS
Beste ouders,
Zoals jullie weten nemen we elk schooljaar deel aan enkele SVS-activiteiten op
woensdagnamiddag.
29/05

minivoetbal

Sportieve groeten,
Marjolein

3de graad

Scheldewindeke

Verslag leerlingenraad 26 februari 2019
Agenda:
Propere toiletten: herstelwerken doorgeven aan Djuro.
Meisjes: Herstellen loszittende toiletbril middelste toilet, sassysteem vervangen door
druktoetsen
Jongens: Herstellen van slot middelste toilet, sassysteem vervangen door druktoetsen
Bijkomend probleem: er worden voorwerpen in het toilet gegooid die er niet in
thuishoren.
Taak toiletcontroleurs herbekijken: beter telkens een jongen en een meisje van
leefgroep 5. Elke leerling van leerlingenraad doet navraag in de eigen groep voor
nieuwe voorstellen. Wordt volgende leerlingenraad terug opgenomen met ideeën uit
de verschillende groepen.
Huisje schilderen: zal mogelijks in het voorjaar opgenomen worden door de huidige
leerlingenraad.
Zorg voor de speelplaats:
Elke groep doet een bepaalde dag of een bepaald deel van het terrein. Zij mogen ook
andere kinderen die zich niet aan afspraken houden aanspreken.
Afbakenen terrein rond amfitheater en totempaal met palen en touw.
Wanneer je een papiertje ziet liggen, oprapen i.p.v. er voorbij lopen.
Wasmand van de klas gebruiken voor doosjes en kledingstukken.
Afval in juiste vuilbak doen. Djuro zal “fruitafval” op de desbetreffende vuilbakken
kleven. Extra vuilbak aan het grasveld achteraan voorzien.
Sommige tafels van warmeters worden vuil achtergelaten. Martine zal de
leerkrachten die toezicht hebben in de refter hierrond op de hoogte brengen. Afspraak
is: warmeters zorgen voor een nette tafel voor de boterhameters.
Voetbalveld ligt oneffen: effen maken van voetbalveld. Martine geeft deze vraag door
aan Annelies (pimp-je-speelplaatswerkgroep)

Verslag oudervereniging 20 februari 2019
Aanwezig: juf Pieke, juf Jana, Sien Lievens, Kim Van Hove, Tom De Boever, Tom Van
Wesemael, Annelies Sevenant, Guy Vandaele, Bert Verstraete, Evelyn De Wilde,
Nathalie Van Belle, Stijn Tuypens, Jonne De Koning, Lien Fiers
1. Financiële status oudervereniging vzw
Cfr. vorige maand
Tom De Boever zal de boekhouding van Rozemarijn overnemen. We danken
Rozemarijn voor haar jarenlange en nauwgezette inzet!
2. Terugblik Kinderfuif 1/2
Voor de eerste keer was de kinderfuif op een vrijdagavond.
Voordelen: makkelijker voor de leerkrachten, ook voor veel kinderen is het
gemakkelijker omdat ze vaak op zaterdag jeugdbeweging hebben.
Nadelen: vermoeiend voor de kleintjes.
Eventueel overwegen om de kinderfuif volgend jaar voor peuter, 1ste en 2de kleuter in de
namiddag te organiseren.
Activiteiten: het aanbod is minder groot dan vroeger (goedkoper zo), maar wel heel
leuk bevonden door de kinderen.
Eten: beetje te weinig. Eventueel vieruurtje voorzien tussendoor. De oudervereniging
kan hier zeker bij helpen indien nodig.
3. Ouderactiviteit 23/3
Leefschoolquiz: organisatie door juf Izabel, juf Nele en Guy. Voor de samenstelling van
de ploegjes worden voorwaarden opgelegd. Het doel is dat mensen over de leerjaren
heen elkaar leren kennen. Uit ervaring weten we dat dat heel verbindend werkt.
Eventueel kunnen ouders die geen groepje vinden gewoon individueel inschrijven. We
zouden in de aanloop wel ergens centraal een soort zoekertjesbord kunnen plaatsen,
waarop mensen boodschapjes kunnen prikken om zo teamgenoten te vinden.
Fuif: DJ (Jan, Nicky, Danny), geluidsinstallatie van Wim Stevens
Hulp: juryleden nodig, toog
We werken niet met een all-in prijs, maar gewoon met drankkaarten.
Drank: via brouwer voor 100 man bestellen (Tom De Boever)
Evelyn en Tom: oproepje doen voor barhulp + hapjes
4. Lentefeest 19/5
Om het feest voor de feestelingen zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen, helpen de
ouders van 2de en 5de leerjaarskinderen met het klaar zetten van het bos, receptie,…
Stijn stuurt een reminder aan 2de en 5de leerjaar ouders om datum vrij te houden.

5. Slaapklasje
3 mama’s willen graag voor de jongste kleuters een slaapklasje inrichten. Met 2
vrijwillige ouders die kinderen begeleiden (tussen 12 en 14 u). Reeds besproken met
Martine. Er is een lokaal beschikbaar boven de turnzaal.
In een eerste fase wordt dit een proefproject tot einde schooljaar, waarbij er enkel op
dinsdag en donderdag slaapklas is. Bij succes volgend schooljaar uitbreiden en echt
bedjes voorzien.
Lien Fiers wil graag mee trekken. Er is budget vanuit de oudervereniging om stof, kast,..
aan te kopen.
Oproep:
-

Matrasjes
Stof voor gordijnen
kast (om voorraad per kind)
(groot)ouders voor begeleiding van de kinderen

Eventueel eens navragen bij de vroegere vrijwilligers van Kind en Gezin of zij niet willen
begeleiden .
6. Plantenverkoop
47 mensen hebben een bestelling gedaan voor 1370 €. Hiermee hebben we ca. 900 €
winst.
Er kunnen momenteel nog bestellingen gedaan worden.
Aangezien bepaalde planten telkens in een bepaald volume verkocht worden, zal de
verschot gebruikt worden in de schoolmoestuin.
Afhalen: een dag voor de paasvakantie en een dag erna. Mensen worden nog door Tom
Van Wesemael op de hoogte gebracht.
7. Lut Celie + Pimp je speelplaats
Gevoelsplekjes zijn officieel geopend. Aangenaam onthaald bij de kinderen.
Afspraken zullen goed moeten nageleefd worden.
Lentewerkdag: 9/3
Oproep aan alle kinderen om zorg te dragen voor de buitenomgeving. Juffen en ouders
mogen daar zeker helpen aan herinneren 😉 Orde en netheid op de speelplaats blijft
een aandachtspunt: er slingeren weer heel veel dozenkoekjes rond. Best eens een
reminder in Flashboem zetten dat er in de speelzaal lagere een grote doos staat met
verloren doosjes. Gelukkig hebben de ouders het gemakkelijk gemaakt, want op vele
doosjes staat zelfs een naam!
8. Varia
- Vraag om gezamenlijk opvang te organiseren op school tijdens de
zomervakantie. Met beurtrol onder ouders om opvang te organiseren,
eventueel in 2 blokken per dag. We zouden ons qua verzekering kunnen

-

aansluiten bij COKIDO die hierin gespecialiseerd zijn. Eens polsen bij Martine
wat er kan. En indien positief bij de ouders polsen of er interesse is.
Fietssubsidie: aanvraag in opmaak

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.

