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AGENDA











12/12: start
oudervereniging
01/04:
inschrijfperiode
12/01: Nieuwjaarsreceptie
iedereen
30/01:–oudervereniging
06/05
10/05: natuurklas lg 5
24/02: Lentefeest/Eerste
kinderactiviteit
19/05:
27/02: leefgroepvergadering:
Communie
Lg 2: 18 – 19 uur
25/05: Leefschoolfeest
Lg 1: 19 – 20dag
uur
11/06: facultatieve
Lg 5: 20 – 21 uur
12/06: pedagogische
studiedag
01/03: leefgroepvergadering
25/06:
oudercontact
4: 18 – 19 N6
uur
26/06: Lg
proclamatie
Lg 3: 19 – 20 uur
 05/03: oudervereniging
Forum:
17/03: door
leefschoolband
 05/04
Kikkertjes, +ouderfuif
03/05 door
 Gekko’s,
17/05: oudervereniging
17/05 door Stokstaartjes
 en
27/05:
Lentefeest/Communie
14/06
door N1 vanaf 14.30 uur
 02/06: Leefschoolfeest
 12/06: oudervereniging
Praatcafé:
 05/04 en 25/06 vanaf 15.30 uur
Praatcafé:
 21/12 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
09/02 vanaf
uur 18/06 in de
 26/03,
30/04,15
28/05,
 leraarskamer
30/03 vanaf 15o.l.v.
uur Martine
 26/06 vanaf 15.30 uur

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen: Sedert maandag 1 april zijn de
inschrijvingen voor iedereen vanaf geboortejaar 2017
gestart. Heb je nog interesse om je kind in onze school in te
schrijven ? Neem dan contact op met Martine. Je weet op
dat moment ook of de inschrijving kan gerealiseerd worden
of je kind op een wachtlijst komt. Tot binnenkort.

MENU
Leerlingenraad:
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
 Zie
website
en 05/06
van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine

DEADLINES
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be
MENU
 Zie website

GWP: Zowel de boerderijklas van N2 in Gijzenzele als de
bosklas van N3 en N4 in Kemmel zijn zeer goed verlopen.
De kinderen waren erg enthousiast en hebben veel
bijgeleerd. Bij deze dank ik de begeleiders (Leen, Gosia
en Keith) en de leerkrachten (Shirley, Lise en Olaia) voor
hun organisatietalent, slapeloze nachten en hun inzet.
Ik wil langs deze weg iedereen een fantastische
paasvakantie toewensen. Geniet ervan en tot dinsdag
24/04.
Martine

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 1 | Schelpjes en Pareltjes
Bij de schelpjes hadden ze het op donderdag en vrijdag over de kip en het ei. Wat was er
eerst? De kip? Of het ei? Hihi! We smulden samen met de pareltjes van een lekker
eierenontbijt. We experimenteerden met gekleurde eieren en konden eierdozen vullen
volgens aantal of patroon. Het was dolle pret! Tot na de vakantie schelpjes! Fijne
vakantie!
Bij de pareltjes gingen we op eierzoektocht buiten, we keken naar het toneel van het
mooiste ei, na het koken van de eitjes gingen we nu ook eitjes bakken. Een spiegelei,
een roerei of een omelet? Maar dat was nog niet alles! We smulden ook van een tortilla
de patatas want daar zitten ook eitjes in. Samen met juf Marjolein gingen we ook yoga
doen. Wat werden we daar rustig van.
We vierden feest voor Sistine haar verjaardag want ze wordt in de vakantie 3 jaar!
Hieperdepiep hoera! We mochten smullen van lekkere pannenkoeken. En weet je wat?
Daar zitten ook eitjes in!
Geniet van jullie vakantie!
Groetjes de juffen

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Hallo allemaal,
Deze week hebben we ingezoemd op de Egyptenaren: hoe zien/zagen ze eruit, wat
deden ze allemaal, wat eten ze,... en dat allemaal om ons eindproduct tot een goed
einde te brengen. We knutselden een gouden armband of ketting of zo een mooi
hoofddeksel van de farao. Voor elk wat wils.
Op donderdag was het dan zo ver en werd er iemand tot farao omgetoverd. Die had
dan verschillende opdrachten voor ons. We maakten ons mooi zoals de Egyptenaren,
versierden onze Egyptische tafel met mummies en piramides en dan kon het feest
beginnen met allerlei Egyptische lekkernijen. Bedankt voor massaal lekker dingen mee
te geven: we hebben geproefd, ontdekt en waren super blij. Alweer een fantastisch
project.
Op dinsdag was het ook smullen van de pannenkoeken voor Anel haar verjaardag.
Proficiat grote meid, nu is de 5 een feit! Ik wens jullie nog allemaal een (hopelijk)
zonnige paasvakantie en geniet ervan.
Na de vakantie vliegen we er weer in met ons volgend project: welke sporten zijn er
allemaal?
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo daar,
Na het bezoek van de kuikens van juf Lieve en de kip van Artuur, kunnen we eindelijk
ons project afsluiten met ons eigen klasdier: een wandelende tak. We hopen dat die
veel eet en snel groeit door vervelling zodat die eitjes kan leggen en we dan voor meer
takjes mogen zorgen. Deze week hebben we ook ons rapportje ingevuld en zijn we naar
buiten gegaan op zoek naar takjes. We knutselden onze eigen wandelende tak en
dansten op de wandelende boom. Eerst wat genieten van de vakantie en daarna gaan
we op zoek naar hoe een regenboog tot stand komt. Groetjes Sofie.

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Dag iedereen,
Het was een speciale week voor de Gekko's en Stokstaartjes. Wij gingen op gwp naar
Kemmel! Bij het aankomen in De Lork, onze verblijfplaats, konden we nog niet meteen
naar de kamers. Gelukkig was er een mooi en groot terrein met bomen waar we
kampen konden bouwen met balken, takken en autobanden! Iedereen kon zich meteen
uitleven! Na een heerlijke bbq met frietjes gingen we op pad. De gidsen gaven ons
uitleg over de Kemmelberg en omgeving. Onderweg kwamen we heel wat wielrenners
tegen die we aanmoedigden! We kwamen een begraafplaats, bunker en bos tegen. Na
het opmaken van de bedden en het verkennen van de kamers volgde er nog een avond
met gezelschapsspelletjes.
Dinsdag gingen we op zoek naar de schatkist van Boris. Boris was de bostrol die ons
opdrachten liet doen. Per opdracht verdienden we sleutels. Slechts één van de sleutels
was bestemd voor de schatkist. De opdrachten hadden vooral met de natuur te maken:
soorten bomen, soorten hout, bladeren, vruchten en schors. In de schatkist zelf zat een
lekker koekje en drankje. Smullen maar! Na de picknick bezochten we het
bezoekerscentrum van Kemmel. Hier vond je opdrachtkaarten over de geschiedenis van
Kemmel en de oorlog. In een kerkje daarnaast bezochten we een snoeptentoonstelling.
We kregen allemaal een snoepje! Joepie!
Na het bezoekerscentrum gingen we te voet verder naar de Commandobunker. Dat
leek maar een klein huisje maar als we ondergronds gingen was het enorm groot! Van
daaruit werden vroeger de commando's gegeven aan de luchtmacht, zeemacht en
grondmacht. We bezochten de verschillende kamers en mochten ook eens de kledij van
de soldaten en officiers aandoen. We hebben zelf een echt wapen mogen vasthouden!
Als onze buikjes 's avonds gevuld waren met kip en rijst hebben we allemaal samen naar
de film Home gekeken. Het hoofdpersonage Oh is zo schattig!
Woensdag maakten we ons valies nog voor het ontbijt. Daarna vertrokken de Gekko's
op kompastocht en de Stokstaartjes naar Bayernwald. Bayernwald is een deel van de
Duitse loopgraven van de eerste wereldoorlog. Tijdens de kompastocht leerden we hoe
we de graden moesten instellen en het kompas moesten draaien om in de juiste richting
te wandelen.

Moe maar voldaan keerden we om 16u terug richting Oosterzele. We hebben ons heel
goed geamuseerd!
Groeten van de Gekko's en Stokstaartjes.

Leefgroep 5| Feniksen
Dag beste lezers,
Er is weer heel wat gebeurd deze week. Maandag was het een hele dag niveau, we zijn
dan ook gestart aan de toetsen. Dinsdag voormiddag was het weer een toets en de
zesdes zijn naar de bib geweest om de schrijver Jonas Boets te leren kennen. In de
namiddag hebben we ons voorbereid op ons eindproduct van het project seksualiteit:
de tentoonstelling. Woensdagochtend hadden we een expo over The Greatest
Showman. Er is ook een nieuwe jongen gestart in het 5de : Emiel. WELKOM! 
Donderdagochtend was er een actua en het publiek deed ook mee: door aan het ‘wheel
of fortune’ te draaien kon iedereen een kaartje trekken. Zo brachten de jongens hun
actua. Tijdens project hebben we de laatste hand gelegd aan ons tentoonstelling. We
zochten ook nog weetjes op… Wie benieuwd is, komt morgen maar af!
Tijdens turnen herhaalden we nog eens alle dansjes in de buitenlucht!
Vrijdag D-DAY!!!
Al ons harde werk heeft geloond, onze tentoonstelling was een succes!

SLAAPKLASJE

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

minivoetbal

3de graad

Scheldewindeke

Sportieve groeten,
Marjolein

OXFAM PEACEWALKER 2019

Teams aan de start van de Oxfam Peacewalker: 42 km voor de vrede
Interview afgenomen met Kelly Franceus, verschenen in Far out, de gids voor de
actieve buitensporter
42 km voor de vrede, dwars door Flanders Fields. Dat is de uitdaging die ook Kelly (38)
tijdens de Oxfam Peacewalker aangaat. Kelly werkt al 12 jaar bij het Masereelfonds en
is mama van drie zonen die naar de Leefschool in Oosterzele gaan. Beide staan over
precies een maand aan de start met een vierkoppig team.

Hoe kwam je op het idee om mee te doen aan de Oxfam Peacewalker?
Kelly: “Via een afdeling van het Masereelfonds in Brugge. Zij wandelden al drie keer
mee met een team en boden als vrijwilligers ook meermaals logistieke hulp aan. Dit jaar
staat het Masereelfonds met twee teams aan de start (team Masereelfonds en team
Kleine Vrede) en zelf heb ik enkele andere ouders van de basisschool van onze kinderen,
de Leefschool in Oosterzele, weten te enthousiasmeren om mee te doen als team.”
‘Wandelen voor de vrede’, waar moet je dan zelf spontaan aan denken?
“Dat is tweeledig. Uiteraard is er het parcours, waar je constant herinnerd wordt aan
WO I. Maar langs de andere kant zijn er ook de projecten waar de ingezamelde fondsen
naartoe gaan. Elk jaar worden miljoenen mensen geconfronteerd met rampen en
gewapende conflicten. Ze vluchten en verliezen alles, van vandaag op morgen.
Humanitaire programma’s zijn dan van levensbelang.”
Hoe verloopt het inzamelen van sponsorgeld?
“Voornamelijk via sociale media en de website van het Masereelfonds. Daarnaast
verschijnt er ook een oproep in ons ledentijdschrift en versturen we een mailing naar al
onze contacten. Voor het team van de school maken we gebruik van de kanalen van de
school zelf en spreken we bewust mensen aan, bijvoorbeeld zelfstandigen in de buurt,
om ons te sponsoren. Op die manier loopt het voorlopig vanzelf, en anders zullen we
deze maand nog een flink tandje bijsteken.”
En de voorbereiding op de tocht zelf?
“Dat is best een uitdaging, in combinatie met werk en gezin. In het verleden wandelde
ik graag en veel, vooral in de bergen. Maar ik moet bekennen dat ik niet meer zo
sportief ben als vroeger, dus in die zin wordt het best pittig. De Oxfam Peacewalker is
een beetje een stok achter de deur. Wandelen doe ik nu meestal individueel of als gezin.
Begin april trekken we er een dag samen met het team van Brugge op uit.”
Zijn er delen waar je naar uitkijkt?
“Ik ben wel benieuwd naar Peace
Village, in Mesen. Daar ben ik nog
nooit geweest. De Kemmelberg,
Ieper… die plaatsen ken ik wel. Toch is
het telkens een moment van
bezinning. De restanten van de
Oorlog zijn nog steeds
alomtegenwoordig wanneer je door
de prachtige natuur wandelt:
bomkraters,
herdenkingsmonumenten,
begraafplaatsen… Het laatste stuk
wandelen mijn man en kindjes mee.
Daar kijk ik nu al naar uit.

Nog tips voor aspirant-deelnemers?
“Gewoon doen! De uitdaging lijkt misschien groot, maar als je zoiets samen als team
onderneemt valt het uiteindelijk heel erg mee en is het gewoon leuk om te doen . Zeker
als je denkt aan wat die relatief bescheiden inspanning mee mogelijk maakt.”
De Oxfam Peacewalker vindt plaats op zaterdag 27 april 2019.
Inschrijven kan nog tot 15 april.
Team Oosterzele steunen kan via https://peacewalker.oxfamsol.be/nl/edities/oxfampeacewalker-2019/leefschool-oosterzele-voor-oxfam-peacewalk
Wil je dit team liever steunen met een overschrijving? Dat kan ook:
BBAN: 000-0000028-28
IBAN: BE37 0000 0000 2828
BIC: BPOT BE B1
Zorg ervoor dat je als mededeling de volgende tekst gebruikt. Deze hebben we nodig
om de gift aan je team te kunnen koppelen: 6103 - OPW TEAM 57OPW2019 – GIFT
DANKJEWEL
TWEEDEHANDSBEURS

