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EDITORIAAL
Wat was het heerlijk gezellig vorige zondag tijdens ‘pimp je
aperitief’! Er waren heel wat nieuwe gezichten maar ook
oude vertrouwde.
Vandaag is het STRAPDAG. De kerndoelstelling van de
STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en
ouders om zich duurzaam en veilig naar school te
verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woonschoolverkeer verdient permanente aandacht! Daar doen
wij dus graag aan mee!
Misschien merkten jullie het al op? Vanaf dit schooljaar kan
je de nieuwste flashboem wekelijks op vrijdag op de
website van de leefschool vinden.
Veel leesplezier!

Leefgroep 2| Kikkertjes
Hier zijn we terug met nieuws uit de kikkertjesklas. We
hebben deze week ingezet op het knutseltalent en hebben
dingen aan elkaar geplakt en gelijmd en kwamen zo tot
leuke constructies: van een raket, vogel tot een bus en zelfs
een haai. De kinderen waren trots op hun constructie en
hebben geleerd hoe ze alles het beste aan elkaar hangen.
Ook stenen behoorden tot hun interesse en daar wilden ze
graag op kunnen tekenen. Dus zijn we op school op zoek
gegaan naar verschillende stenen en hebben we alles
uitgeprobeerd om erop te kunnen tekenen. Schrijfpotlood,
gewone potloden, stiften, wasco en uiteindelijk kwamen
we uit bij verf(stiften) en dat vonden we toch wel het beste.
Kortom we hebben deze week dus veel ervaren en vele
nieuwe dingen geleerd, onze talenten groeien. Manse heeft
echt een weetjes-talent (kennis) en heeft ons ook veel
bijgeleerd over de stenen, merci slimme jongeman!
Toedeloe,
Valentine
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AGENDA
12/12: oudervereniging
 26/09:
pedagogische studiedag
12/01: Nieuwjaarsreceptie
 09/10:
leefgroepvergadering
 leefgroep
30/01: oudervereniging
4, 3 en 2
24/02:leefgroepvergadering
kinderactiviteit
 11/10:
 leefgroep
27/02: leefgroepvergadering:
1 en 5
Lg 2: 18 – 19dag
uur
 12/11: facultatieve
Lg 1: 19 – 20 uur
 28/11: pedagogische
studiedag
5: 20cultuurklas
– 21 uur N3 en 4
 10/12 –Lg
14/12:
01/03: oudercontact
leefgroepvergadering
 20/12:
Lg 4: 18 – 19 uur
 11/01: nieuwjaarsreceptie
Lg 3: 19 – 20 uur
 19/03: leefgroepvergadering
 leefgroep
05/03: oudervereniging
5, 4 en 3
17/03: leefgroepvergadering
leefschoolband +ouderfuif
 21/03:
 leefgroep
17/05: oudervereniging
2 en 1
27/05: start
Lentefeest/Communie
 11/03:
inschrijfperiode
 broer/zus
02/06: Leefschoolfeest
12/06:–oudervereniging
 27/03
29/03: boerderijklas N2
 01/04: start inschrijfperiode
Praatcafé:
iedereen
21/12 vanaf
15.30
uur N3 en N4
 01/04
– 03/04:
bosklas
09/02 vanaf
15 uur
 19/05:
Lentefeest/Eerste
 Communie
30/03 vanaf 15 uur
26/06 vanaf
15.30 uur
 25/05:
Leefschoolfeest
 11/06: facultatieve dag
Leerlingenraad:
12/06: pedagogische studiedag
19/12, oudercontact
23/01, 20/02, 27/03, 15/05
 25/06:
en 05/06
van 8.45u tot
 26/06:
proclamatie
N6 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine
Forum:
 vanaf 14.30 uur

MENU

Praatcafé:
 vanaf 15.30 uur
 Zie website
Leerlingenraad:
 In de leraarskamer o.l.v. Martine

DEADLINES
MENU

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

DEADLINES

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen!
De Stokstaartjes zijn deze week begonnen met hun eerste project van dit schooljaar!
Op maandag werd er gebrainstormd over de onderwerpen. Wat willen en kunnen we
doen? We deelden onze interesses met elkaar.
Op dinsdag hadden we 4 ideeën die haalbaar waren.
Morgen stellen we deze voor aan de Gekko's. Zo kunnen we maandag van start gaan!
Groetjes
De Stokstaartjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!
Vorige week hebben we het project rond
talenten afgerond met een talentenshow.
Daarna hebben we het forum geleid.
Deze week sprokkelden we ideeën voor een
nieuw project. De eerste expo werd dinsdag
gegeven door Suzie en Marthe. Ze vertelden
ons heel wat over Italië. (zie foto) Bij actua
spraken we over pesten. Vandaag deden we
de strap-dans, want morgen is het strapdag
en dan moet iedereen met de fiets of te voet
naar school komen.
Groetjes van Mare, Finn en de Gekko's!

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Wij zijn deze week naar Scheldewindeke geweest en leerden daar over de dode hoek.
Eerst was er een film, daarna kregen we uitleg en konden we zelf ervaren waar die dode
hoek precies is.
Ondertussen zijn wij ook een nieuw project gestart: waarom zijn er verkiezingen?
Als burgemeesters van de leefschoolspeelplaats bedachten wij de gekste ideeën.
Al snel werd duidelijk dat niet iedereen er hetzelfde over denkt! Wordt vervolgd!
De wolkenvangers

Vacature begeleid(st)er kinderopvang

Tapis d’Amis

Duurzame Tapis d’Amis voor alle Oosterzelenaren!
Op zaterdag 22 september rollen EVA, de Gezinsbond, Natuurpunt, Oxfam, Trage Wegen
en Velt Land van Rhode samen letterlijk en figuurlijk de duurzame loper uit met Tapis
d’Amis. De zes Oosterzeelse verenigingen organiseren van 10.00 tot 14.30 uur een
interactieve, zintuiglijke wandeling met tal van duurzame ervaringen voor alle
Oosterzelenaren.
Jong en oud krijgen een gevarieerd, avontuurlijk en smakelijk parcours voorgeschoteld
waarbij ze zelf hun duurzame koers kunnen bepalen. Er wordt geproefd, geroken,
gevoeld, beluisterd en dat alles tijdens een ontspannende wandeling van ca. 4,5 km met
als vertrek- en aankomstpunt het Erfgoedhuis in Moortsele. Onderweg krijg je ook
deskundige uitleg van de diverse verenigingen en kan je volop vragen stellen. Voor elk wat
duurzaam wils dus! Voedselkilometers, de negatieve impact van veeteelt op de
klimaatverandering, ecologische land- en tuinbouw, de bijenproblematiek,
natuurbescherming, fair trade en het herstel van een veilig, fijnmazig
(voet)wegennetwerk worden vlot mee op sleeptouw genomen en speels verankerd.
Na de zingtuiglijke wandeling wordt een aperitief met veggie hapje aangeboden. Een
persoonlijke picknick kan genuttigd worden op het vriendentapijt met ecosongs als
achtergrondmuziek. Oxfam zorgt uiteraard voor de nazomerse cocktails en andere drank.
Nooit eerder werkten zoveel partners samen om een duurzame koers te varen. Het gaat
bijgevolg om een uniek project waarbij de zes verenigingen via gezellige en smakelijke
activiteiten alle Oosterzelenaren aan boord willen halen en duidelijk willen maken dat je
op een leuke en lekkere manier duurzaamheid kan integreren in het dagdagelijkse leven.
Deelname kost 2 euro voor 16 of ouder, jonger dan 16 is gratis. Bij voorkeur inschrijven
voor 18 september op tapisdamis@gmail.com.

