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EDITORIAAL
Er werd weer veel geleerd en beleefd deze week. De
schildpadjes verdiepen zich in de dierenwereld. Bij
leefgroep 3 en 4 stijgt de spanning want zij vertrekken
binnenkort op gwp. En de oudsten van onze school komen
nu eindelijk te weten hoe het werkelijk zit met de bijtjes en
de bloemetjes. Ook de leefschoolouders bereiden zich voor
op het weekend: de quiz met aansluitend fuif komen eraan.
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen: Nog t.e.m. 29 maart kunnen broers, zussen
en kinderen personeel vanaf geboortejaar 2017 in deze
voorrangsperiode ingeschreven worden. Vanaf maandag 1
april om 8.00u worden alle resterende plaatsen opengezet
voor iedereen vanaf geboortejaar 2017. Dit is ook voor
kinderen geboren in november/december 2017. Gelieve de
ISI-kaart mee te brengen.
Leerlingenraad: Gaat door op dinsdag 26 maart om
8.45u in de leraarskamer.
GWP: Leefgroep 3 N2 gaat op boerderijklas in Gijzenzele
van 27/03 t.e.m. 29/03. Leen Van Impe gaat mee als extra
begeleider.
Leefgroep 4 N3/4 gaat op bosklas in Kemmel van 01/04
t.e.m. 03/04. Twee studentes gaan mee als extra
begeleiders.
Verlichting kleuterblok: Ik kreeg net bericht dat de
verlichting in de kleuterblok volledig zal vernieuwd worden
in de week van dinsdag 23/04.
Martine
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AGENDA






12/12: start
oudervereniging
11/03:
inschrijfperiode
12/01: Nieuwjaarsreceptie
broer/zus
30/01: ouderactiviteit
oudervereniging
23/03:
24/02:–kinderactiviteit
27/03
29/03: boerderijklas N2
27/02: start
leefgroepvergadering:
01/04:
inschrijfperiode
Lg 2: 18 – 19 uur
iedereen
1: 19bosklas
– 20 uurN3 en N4
 01/04 –Lg
03/04:
5: 20natuurklas
– 21 uur lg 5
 06/05 –Lg
10/05:
01/03: Lentefeest/Eerste
leefgroepvergadering
 19/05:
Lg 4: 18 – 19 uur
Communie
Lg 3: 19 – 20 uur
 25/05: Leefschoolfeest
05/03: facultatieve
oudervereniging
 11/06:
dag
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
 12/06:
pedagogische studiedag
17/05: oudervereniging
 25/06:
oudercontact
27/05: Lentefeest/Communie
 26/06:
proclamatie N6
 02/06: Leefschoolfeest
 12/06: oudervereniging
Forum:
 22/03 door Feniksen, 05/04 door
Praatcafé:
Kikkertjes, 03/05 door Gekko’s,
 17/05
21/12 door
vanafStokstaartjes
15.30 uur en 14/06
 door
09/02N1
vanaf
1514.30
uur uur
vanaf
 30/03 vanaf 15 uur
 26/06 vanaf 15.30 uur
Praatcafé:
 05/04 en 25/06 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
Leerlingenraad:
en 05/06
van 28/05,
8.45u tot
9.10u
in de
 26/03,
30/04,
18/06
in de
leraarskamer o.l.v. Martine

MENU
MENU
Zie website
 Zie website

DEADLINES
 donderdag 12 u naar
DEADLINES
martine.vandemoortele@sgr18.be
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

Leefgroep 2 | Schildpadjes
hallo iedereen,
Hier wat dierennieuws uit de klas. We leerden samen een aquarium uitkuisen. Dan de
inrichting en vullen met water. Als alles klaar was konden Blubje, Schubje en Jaguar
(van Yanice) terug lekker zwemmen. We hebben ook een beurtrol om eten te geven en
we deden opzoekwerk over vinnen, schubben en ademhalen met kieuwen. In de
knutselhoek hebben we allemaal een vis geknutseld van een kartonnen bordje. Op
vrijdag kregen we bezoek van Churo, de hond van Korneel. We kregen van zijn mama
ook te zien hoe je een hond zijn haar moet trimmen. Benieuwd welke diertjes er nog
langskomen? Lees dan volgende week ook de flashboem.
Grt Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
HALLO MENSEN!
Maandag hebben we per twee in onze GWP-bundel gewerkt. We leerden over de
temperatuur. Dinsdag is Nathalie gekomen, de mama van Xandres. Ze heeft het eerste
hoofdstuk uit haar nieuwe boek voorgelezen. Dat boek heet: (w)onderwater. Nathalie
heeft ook haar eigen boekpresentatie op 31/3/2019 in De Kluize. Iedereen is welkom
maar als je komt moet je iets meenemen dat met water te maken heeft én doe zeker
iets blauws aan!!! Donderdag en dinsdag hebben we in muzische vorming geleerd over
volksdansen over heel de wereld.
Nog elf dagen tot onze GWP. Spannend!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste mensen,
Vorige vrijdag heeft Pia een lesje Spaans gegeven aan het 4de. Het was tof! We waren
ook allemaal in pyjama voor Bednet!
Maandag hebben we Lotte haar verjaardag gevierd. Ze heeft met popcorn getrakteerd.
We hebben bij project in ons bundel van GWP gewerkt. Nathalie de mama van Xandres
heeft ook haar boek (W)onderwater voorgesteld en er een stukje uit voorgelezen.
Dinsdag hebben we met niveau 4 brieven ontvangen van de kinderen van Het Kompas
in Sint-Gillis-Waas. Zij zijn ook met 22 in de klas. Dit worden onze pennenvrienden. Nu
zijn we een brief terug aan het schrijven. Hopelijk antwoorden ze! Donderdag zijn N3 en
N4 naar de BIB geweest voor de jeugdboekenmaand. We hebben daar een spel gedaan
met iPads. We mochten zelf een teamnaam bedenken. Het was leuk!
Groetjes,
Kato en Numa

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezer,
Het was weer een hele fijne week waar er van alles in is gebeurd.
In de komende weken zal er ook nog van alles gebeuren...
Maandag hadden we de hele dag niveau en heeft de juf een stukje uit een boek
voorgelezen (want het is voorleesmaand).
Dinsdag in de ochtend heeft Nanou haar boekbespreking gedaan over het boek :
Daantje de wereldkampioen (een aanrader). We hadden ook een Franse toets en
gewoon niveau en we hebben ook nog wat project gehad. In project hebben we het
onderbroeken-spel gespeeld en veel bijgeleerd.
Woensdag hadden we geen school: want de leerkrachten waren aan het staken
voor een beter loon. Ja, ook leerkrachten verdienen te weinig geld voor wat ze ons
allemaal leren.
Donderdag hebben we eerst in niveau een instructie gekregen en dan hebben we nog
een beetje niveau gedaan. In project hebben we eerst opzoekwerk gedaan en dan
turnen gekregen van juf Sofie.
En ten slotte hebben we vrijdag eerst gewoon niveau gedaan. In de namiddag zijn we
naar het Huis van Kina geweest in verband met ons project (seksualiteit) daar moesten
we inspiratie opdoen voor onze creatieve verwerking en tentoonstelling.
Dank u om tijd te nemen om dit tekstje door te nemen.
Groet de wolkenvangers
(Thebe)

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

QUIZ en FUIF

START TO RUN

UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

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....

Slaapklasje

