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EDITORIAAL

AGENDA

Alweer een heerlijke vierdagenweek achter de rug. De
kleuters rondden hun projecten af en kijken uit naar de
stagejuf. N6 legde een boel praktische OVSG-proeven af en
N5 doorstond glorieus de grote verkeerstoets. Volgende
week trekken ze er op uit … de wijde natuur in.
Ons schooltje – althans de Leefschooleditie – bestaat 25
jaar en dat wordt dan ook het thema van het
Leefschoolfeest. Allen welkom op zaterdag 25 mei.












Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Vakantieblaadjes en zomerbingel: geld en strookje ten
laatste afgeven vrijdag 31 mei 2019 aan juf Els.
Plantenverkoop: De plantenverkoop was een grandioos
succes. Opbrengst is € 1005. Hartelijk dank aan iedereen en
aan Tom in het bijzonder.
Hoera, 25 jaar Leefschool! Zaterdag 25 mei 2019 is het
Leefschoolfeest. Inschrijven voor de BBQ kan vanaf nu. Een
inschrijfstrookje vind je verder in deze flashboem. Geld kan
cash afgegeven worden aan de
leerkracht/secretariaat/Martine of vooraf overgeschreven
worden op rekening van de oudervereniging BE 53 3631
2900 1653 met vermelding naam en aantal. Bonnen worden
afgehaald vanaf 11 u aan de kassa.
Inschrijvingen voor de BBQ kunnen ook via mail
doorgegeven worden aan Martine
(martine.vandemoortele@sgr18.be). Inschrijven is mogelijk
tot 22 mei .
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 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be
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 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.

Getekend door Lobke (N6).

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Beste ouders,
Bij de schelpjes waren Ezra en Mariam jarig. We vierden hun verjaardag met lekkere
cake.
We hebben ook een nieuwe peuter erbij. Welkom Saga!
Vanaf maandag neemt Laura voor 2 weken de klas over. Alvast veel succes!
Bij de pareltjes waren Lucian en Sistine jarig in de vakantie. We hebben dit dan ook
gevierd in onze klas.
Onze uitstap naar Harry Malter was heel tof! In de voormiddag reden we met het
treintje en speelden we op de speeltuin. In de namiddag gingen we naar het dierenpark
en keken we naar de circusshow. Om af te sluiten aten we nog een lekker ijsje!
We werken nu verder rond de dieren uit de dierentuin.
Tot volgende week!

Leefgroep 2| Kikkertjes
Ook deze week konden we proeven van enkele sporten. We hebben aan verspringen,
lopen met hindernissen en basketbal gedaan. We knutselden ook een medaille en
stonden stil bij welke sport ons het beste lag. Deze week ook opnieuw 2 jarigen: zowel
Hanna als Zinou werden 5 jaar, proficiat en bedankt voor de lekkere traktatie. Volgende
week starten we met juf Lara het project 'Hoe groeien de bloemen?'. We kijken er al
naar uit.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hey hallo allemaal,
Ons project 'hoe ontstaat een regenboog?' zit er al weer op. We leerden dat als wit licht
gebroken wordt er 7 mooie kleuren verschijnen. Rood, oranje, geel, groen, blauw,
indigo en violet. We hebben die kleuren in Cd’s, zeepbellen, prisma's en in sommige
blinkende stukjes speelgoed gezien. We hebben allemaal een regenboog geschilderd.
We hebben met de 3 hoofdkleuren nieuwe kleuren gemaakt. Maar het allerleukste en
lekkerste proefje was een regenboog opwekken met 'skittles'. We legden de snoepjes
op de rand van een bord, goten warm water in het midden van het bord en toen
begonnen alle kleuren te smelten en vormden fantastisch mooie regenboog-taferelen.
Vanaf maandag zal juf Loran voor 2 weken de groep overnemen tijdens haar stage. De
kinderen kozen voor haar ook een heel interessante vraag. Namelijk 'hoe ontstaat een
vulkaan en waar bevinden ze zich?' Als je weetjes-boeken, info, foto's, verhalen,....hebt
rond dit onderwerp, gelieve deze dan mee te geven aan je kind.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo mensen
Maandag hebben we bij juf Olaia een quiz gedaan over de GWP en bij juf Lise hebben
we over de planten geleerd .
Dinsdag hebben we verder geleerd over de tomatenplant.
Woensdag was het geen school! Joehoe!
Donderdag hebben we turnen en muzische gehad. Dat laatste blijft nog een verrassing
voor de mama’s!
Groetjes van Tess en Pia

Leefgroep 4| Gekko’s
Beste lezers,
Vorige vrijdag hebben we de plantjes
in de moestuin geplant. Er staan
overal naambordjes bij: aardbeien,
veldsla, ijsbergsla, rode biet, witte
kool, koolrabi, bonen en courgettes.
Hopelijk groeit alles goed!
Maandag hebben we de evaluatie van
onze gwp gedaan in de vorm van een
quiz. De dag nadien hebben we onze
projectmap in orde gestoken.
Dinsdag was het de expo van Anth,
Nino en Finn over de giervalk.
We zijn ook al bezig voor moederdag
maar we verklappen nog niet wat we
gemaakt hebben! :-)
Groetjes van Stella en Mare

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezertjes!
Wat een leuke week!!! Een dagje vrijaf zo in het midden is echt zalig!!!
Maandag deden we in elke niveaugroep weer wat anders: bij juf Izabel deed niveau 6
heel goed hun best bij de OVSG proeven schrijven en Frans.
Bij juf Sofie in niveau 5 hebben we de laatste dingetjes rond verkeer gedaan, want
dinsdag was het zover....
We leerden op maandag ook het feestelijke lentefeestlied.
Op dinsdag legde niveau 5 dan uiteindelijk die aartsmoeilijke verkeerstoets af! Maar oef
... dat ging gelukkig goed. De juf is blij 😀
Na een dagje uitrusten op woensdag waren we helemaal klaar om ons op donderdag en
vrijdag voluit te storten op het moederdagcadeau.
Mama's... wij vertellen jullie lekker nog niets.
Groetjes,
Juf Sofie en Gust en alle andere lieve feniksen.
⛳⛳⛳PS VOOR WOLKENVANGERS EN FENIKSEN: via smartschool werd alle info
verstuurd in verband met de natuurweek. Lezen maar!

Leefgroep 5| Wolkenvangers
Maandag hebben we OVSG toetsen gemaakt. Dinsdag hebben we in de voormiddag
Franse OVSG gehad en in de namiddag hebben we iets met klei gemaakt. Woensdag
was het VRIJAF!!! Donderdag hebben we eerst wat niveauwerk gemaakt en hebben we
aan bewegend leren gedaan. En in de namiddag hebben we iets voor m… o ja dat mag
ik niet zeggen!
Vrijdag hebben we eerst niveauwerk gedaan en dan hebben we stop-motion filmpjes
bekeken.Bedankt om de flashboem te lezen
Groet 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

LEEFSCHOOLFEEST – INSCHRIJFSTROOK BBQ
Naam ……………………………………………………………………………… schrijft in voor:
….. volwassene vlees
….. volwassene vis
….. volwassene veggie
….. kind vlees
….. kind vis
….. kind veggie
Totaal te betalen:

€ 13 = …….
€ 14 = …….
€ 12 = …….
€ 7 = …….
€ 8 = …….
€ 7 = …….
€ ……………………..

Geld kan cash afgegeven worden aan de leerkracht/secretariaat/Martine of vooraf
overgeschreven worden op rekening van de oudervereniging BE 53 3631 2900 1653 met
vermelding naam en aantal. Bonnen kunnen worden afgehaald vanaf 11 u aan de kassa.
Inschrijvingen voor de BBQ kunnen ook via mail doorgegeven worden aan Martine
(martine.vandemoortele@sgr18.be). Inschrijven is mogelijk tot 22 mei .

LEEFSCHOOLFEEST - TAARTEN
Een Leefschoolfeest zonder taart is geen Leefschoolfeest ! Al wie zin heeft om een
taart, cakejes of een heerlijk suikervrij dessertje te maken kan zich inschrijven via
onderstaande strook of een mailtje sturen naar Martine
(martine.vandemoortele@sgr18.be) of Evelyn (evelyn.dewilde@telenet.be).

Ik ………………………………………………………….. ouder/grootouder/vriend(in)
van …………………………………………. zal …………………… taart(en) bakken.

LEEFSCHOOLFEEST - SPEELGOEDBEURS
Zaterdag 25 mei is het weer zo ver !!!!
De kinderen van de leefschool verkopen
speelgoed aan spotprijzen!
Kinderen die willen verkopen moeten zich
op voorhand (ten laatste woensdag 22 mei)
inschrijven bij juf Els. Het inschrijvingsgeld
bedraagt 2 euro. De markt start om 11 uur
en eindigt om 13 uur.
Klaarzetten kan vanaf 10.45 uur. Be there !!

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).

