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EDITORIAAL
Helemaal opgeladen zagen we elkaar dinsdag terug. Er viel
heel wat te vertellen. Op school kreeg het voetbalveld een
make-over. Laat het gras maar groeien … Dank je wel!
Veel leesplezier!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Voelen jullie de kriebels? De lentekriebels? De
sportkriebels? Ja, de kikkertjes voelen het allemaal en als
het kriebelt moet je sporten. We hebben reeds rugby,
voetbal, ping-pong en tennis/badminton kunnen oefenen.
Ik moet zeggen er zit talent tussen deze verschillende
balsporten.
Na 2 weken vakantie waren er ook jarigen. Lasse werd 5
jaar, alsook Jef deze week. Proficiat stoere jongens en
bedankt voor de traktatie. Ook ik werd een jaartje ouder
maar daar zwijgen we verder over 😉.
Kortom een beweeglijke zonnige week.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 5| Niveau 5
Lieve lezertjes!
Deze week zijn we ons met het vijfde leerjaar aan het
verdiepen in alles wat te maken heeft met het verkeer. Dit
doen we omdat volgende week dinsdag de grote
verkeerstoets op het programma staat. We weten
ondertussen al alles over de verkeersborden, de voorrang,
de fietsuitrusting en zichtbaarheid, gedrag en attitude op
de weg en alles over de passagier!
We zijn goed bezig, hoor!
Vele groetjes,
niveau 5 en juf

AGENDA











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

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

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.

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
OPVOEDEN MET POSITIEVE DISCIPLINE

NATURE TRAIL

Nature Trail, een sponsorloop in, en ten voordele van lokale natuur

Twee teams van Natuurpunt Oosterzele doen op 22 en 23 juni mee aan “Expeditie
Natuurpunt”. Op 2 dagen moeten ze dan 65 km afleggen per kano en te voet
(https:/expeditie.natuurpunt.be).
Na weken van condititie-training, workouts en proteine-shakes zijn onze twee expeditieteams klaar voor een eerste challenge. Samen met jullie willen ze hun conditie testen om
te zien of ze klaar zijn voor het echte werk op 22 en 23 juni, of dat er nog werk is aan de
quadriceps en biceps.
Op deze nature trial zetten we een (voor groot en klein) parcours van 1,8 km uit in het
bos. Je kan zo veel rondes lopen als je zelf wil. De iets minder sportievelingen onder ons
kunnen ook een uitgepijld traject van 8 km wandelen. Helemaal geen zin in actie? Dan kan
je ook gewoon komen supporteren vanaf onze bar.
De opbrengst van deze activiteit gaat volledig naar Expeditie Natuurpunt (Team
Gondebeek 1&2) en dus naar aankoop van nieuw natuurgebied in de Gondebeekvallei.
Vertrek tussen 14 uur en 15 uur aan het station van Gontrode (Chirolokaal). Deelname
kost: 10 euro voor volwassenen/5 euro vanaf 6 tot 12 jaar/<6 jaar gratis; water onderweg
en drankje op het einde inbegrepen. Graag vooraf inschrijven via
info@natuurpuntoosterzele.be
De volgende Leefschool(groot)ouders doen mee aan Expeditie Natuurpunt: Sien en Seppe
(Warre en Nout), Annelies (Kato, Janne en Artuur), Dirk en Mieke (Nino en Amina) en
Mathieu (Ida en Liv).

BOEKPRESENTATIE (W)ONDERWATER

“(W)onderwater” gelanceerd!
Hierbij wil ik jullie allen hartelijk danken voor jullie enthousiaste en massale
aanwezigheid op de boekpresentatie van (W)onderwater in De Kluize!
Visueel nagenieten kan via de website (www.nathaliestroobant.be) of via de facebookpagina van BoekGoesting.
Kon je er niet bijzijn maar wil je graag een exemplaar? Dan mag je dit altijd laten weten
via nathalie.stroobant@hotmail.com
Bedankt!!!

