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EDITORIAAL
N2 vertrok op boerderijklas en genoot met volle teugen van
het boerderijleven. Volgende week is het de beurt aan N3
en N4. Zij trekken naar de Lork in Kemmel.
N4, N5 en N6 deden mee aan de online bevraging
welbevinden. De resultaten worden later bekend gemaakt.
Ook benieuwd naar de updates van het reilen en zeilen in
onze school? Maak het je makkelijk en geniet …
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen 2019-2020:
Vanaf maandag 1 april om 8.00u worden alle resterende
plaatsen opengezet. Hopelijk zijn alle broers/zussen en
kinderen personeel ingeschreven want de
voorrangsperiode is voorbij. Op moment van inschrijving
weet je direct of er effectief nog een plaatsje is voor je kind.
Gelieve bij inschrijving de ISI-kaart of paspoort van je
kind(eren) mee te brengen. In de leraarskamer ligt al een
inschrijvingsdocument klaar om zelf al in te vullen.
Vervangingen:
Ik heb eindelijk een kleuterleidster gevonden om juf Nele te
vervangen tot aan de paasvakantie. Welkom juf Lieve.
Juf Tia is dan weer de nieuwe juf voor zedenleer op
donderdag (enkel voor N2, N5, N1 en N4). Op maandag is
er nog geen leerkracht. Deze kinderen werken verder
zelfstandig aan hun taak die ze van juf Ellen hebben
gekregen. Juf Ellen is nog afwezig tot 25/04. Zij zal wel het
lentefeest opnemen i.s.m. juf Tia. Hartelijk dank Ellen.
Voor godsdienst is er juf Veerle die gedeeltelijk juf Ann
vervangt. Juf Veerle zal ook de viering van de eerste
communicanten opnemen want juf Marjan heeft zelf een
communicantje en zal er die dag niet bij zijn. Dank voor
jullie begrip.
Martine
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AGENDA






12/12: start
oudervereniging
01/04:
inschrijfperiode
12/01: Nieuwjaarsreceptie
iedereen
30/01:–oudervereniging
01/04
03/04: bosklas N3 en N4
24/02:–kinderactiviteit
06/05
10/05: natuurklas lg 5
27/02: Lentefeest/Eerste
leefgroepvergadering:
19/05:
Lg 2: 18 – 19 uur
Communie
Lg 1: 19 – 20 uur
 25/05: Leefschoolfeest
Lg 5: 20 – 21dag
uur
 11/06: facultatieve
01/03: leefgroepvergadering
 12/06:
pedagogische studiedag
4: 18 – 19 uur
 25/06: Lg
oudercontact
3: 19 – 20 N6
uur
 26/06: Lg
proclamatie
 05/03: oudervereniging
 17/03: leefschoolband +ouderfuif
Forum:
17/05:door
oudervereniging
 05/04
Kikkertjes, 03/05 door
 Gekko’s,
27/05: Lentefeest/Communie
17/05 door Stokstaartjes
 en
02/06:
Leefschoolfeest
14/06
door N1 vanaf 14.30 uur
 12/06: oudervereniging
Praatcafé:
Praatcafé:
05/04 en 25/06 vanaf 15.30 uur
 21/12 vanaf 15.30 uur
 09/02 vanaf 15 uur
Leerlingenraad:
30/03 vanaf
uur 18/06 in de
 26/03,
30/04,1528/05,
 leraarskamer
26/06 vanaf 15.30
o.l.v.uur
Martine
Leerlingenraad:
MENU
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
 Zie
website o.l.v. Martine
leraarskamer

DEADLINES
MENU
donderdag 12 u naar

martine.vandemoortele@sgr18.be
 Zie website

DEADLINES
 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 | Schelpjes en Pareltjes
Wat een ambiance deze weken in de schelpjesklas. Hoe worden we ridder en prinses?
Dat wilden de schelpjes graag weten!
We bouwden een speelkasteel, kastelen met blokken, rijgden een ketting, maakten een
kroon en een schild, dansten een rondedans op middeleeuwse muziek en we weten nu
ook alles van ridder Florian die een beetje bang is. En tussen al die ridders en
jonkvrouwen werd ook Maud, het zusje van Livia en Staf geboren! Welkom Maudje!
Bij de pareltjes werden er heel veel eitjes geteld, gewogen, gekocht, gekookt en
geproefd. Maar van waar komen al die eieren? Van de kip natuurlijk!
Heb je onze klaskip al gezien? Het is een knuffelkip die elke dag eitjes voor ons legt.
Hoeveel eitjes zullen er elke dag opnieuw liggen? We zorgen goed voor onze kip en
geven haar lekkere hapjes. Maar wat eten kipjes? Vraag het maar eens aan jullie
kindjes! We knutselden ook een kip, schilderden met pluimen, ... en nog zoveel leuke
dingen.
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Vorige week kozen we niet één maar veel projecten. Er waren heel veel leuke ideetjes
en dus besloten we om ze allemaal dit schooljaar nog uit te werken. De ene wat korter
dan de andere maar zo zal iedereen zijn zin krijgen.
We zijn reeds gestart met het project dat de meeste stemmen had, nl. 'Hoe leven de
Egyptenaren?' Of eerder 'Hoe leefden de Egyptenaren?' Want het zijn de echte oude
dingen die de interesse wekken bij de kinderen: Wat zijn piramiden? Waarvoor dienen
die? Hoe zien die eruit? Waarom dragen die Egyptenaren zo 'rare' kledij? Wat is een
mummie? Waarom doen ze dat? Allemaal boeiende vragen die een antwoord moeten
krijgen. We zijn reeds op zoek gegaan in de vele informatieve boeken en hebben al een
leerrijk filmpje gezien over hoe ze die grote piramides juist bouwden. Zelf zijn we ook
aan de slag gegaan om een piramide te maken en met de blokjes lukt dit ook al aardig.
Kortom vele leuke en uitdagende dingen om meer te weten te komen over de
Egyptenaren.
Ook hadden we reden om feest te vieren. Vorige week met de geboorte van Maud, het
zusje van Staf (en Livia k1) en deze week met de 6de verjaardag van Magnus. Magnus is
all into Egypte en wou zelfs een Egyptisch geïnspireerde kroon, de kinderen moesten
tekeningen maken van piramides en Magnus zijn mama kwam vertellen uit een
wereldatlas en over weetjes uit Egypte (welke dieren, wat eten ze daar,...).
Proficiat allemaal en bedankt voor de lekkernijen.
Volgende week meer nieuws uit Egypte.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Beste ouders,
Wat een beestenboel deze week in onze klas. Na het fantastische bezoek van de hond
van Korneel kregen we ook nog bezoek van een poes, twee cavia's en een konijn.
Volgende week sluiten we het project af met onze eigen klasdieren. Daar zullen we dan
ook elk om beurt voor mogen zorgen. Tot volgende week met meer nieuws over deze
diertjes.
Grt Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen
Maandag werkten we in ons bundeltje over de eerste wereldoorlog. We keken filmpjes
die ons meer informatie gaven.
Woensdag kwam de stagiair op bezoek die meegaat op GWP: Keith. We keken ook naar
een filmpje over ons verblijf. Zo weten we al een beetje hoe het er volgende week zal
uitzien. Nog 4 dagen!!!
Vandaag, donderdag, was het actua van Felix en Jackie. Jackie stelde het binnenlands
nieuws voor, Felix het buitenlands.
Het is ook juf Lise haar verjaardag vandaag! We hebben allemaal samen een spel
gespeeld.
Daag!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!
Deze week hebben we rond de Eerste Wereldoorlog gewerkt. Dit wordt ook de Groote
Oorlog genoemd. Juf Olaia heeft er veel over verteld en we hebben ook filmpjes
bekeken over de loopgraven en hoe de oorlog begon.
Hier enkele weetjes over WO I:
- De oorlog is begonnen door de moord op de prins van Oostenrijk-Hongarije.
- Het gevaarlijkste wapen dat gebruikt werd is gifgas. Dit was geurloos en kleurloos
maar deed je huid enorm jeuken.
- De oorlog duurde van 1914 tot 1918.
- Rusland had een verbond met Frankrijk en Engeland.
- Duitsland had een verbond met Italië en Oostenrijk-Hongarije.
- Op Kerst hebben de Duitsers en de Fransen de wapens neergelegd en samen
feestgevierd. Helaas moesten ze de dag nadien opnieuw tegen elkaar vechten.
Volgende week maandag vertrekken we op GWP!!!
Groetjes van de Gekko's
Numa en Billie

Leefgroep 5 | Feniksen
Liefste lezertjes!
We zijn al een aantal weken bezig rond alles wat te maken heeft met de voortplanting
van de mens, de verschillen tussen man en vrouw, puberteit,...
Vorige vrijdag gingen we op uitstap naar het huis van Kina, waar ze een heel verdiep
hebben met alles rond seksuele voorlichting. En dat allemaal op niveau van onze
leeftijd. We zijn daar eerst op zoek geweest naar het antwoord op onze vraag. Dan
deden we wat inspiratie op voor onze eigen tentoonstelling. Wat hebben we daar veel
bijgeleerd!:-)
Op dinsdag gingen de zesdes naar Campus Kompas om een dagje kennis te maken met
het secundair onderwijs. We volgden er enkele lessen mee zoals Engels, Frans, zorg,...
Leuke dag!
De vijfdes gingen die dag in de namiddag gaan turnen samen met niveau 3. Dat was
eens wat anders. Wat hebben we toen allemaal goed gezweet :-)
Op donderdagnamiddag gingen we allen aan de slag met ons interactieve en creatieve
verwerking van ons vraag binnen ons project!
Ook vrijdag wordt hier naarstig aan verder gewerkt!
Groetjes,
Xandres en juf

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Wij zijn nog altijd bezig met ons project Seksuele opvoeding. We zijn naar het huis van
kina geweest. Daar bezochten we een tentoonstelling. Dinsdag brachten de zesdes een
bezoekje aan Campus kompas in Wetteren. Donderdag gingen de vijfdes naar de bib.
Karla Stoefs, een jeugdauteur, vertelde over haar boeken.
Groeten van de Wolkenvangers en Rune S.

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

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

