24e jaargang | nummer 20 /10 mei 2019 | redactie: Els

EDITORIAAL

AGENDA










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

MENU

Leerlingenraad:
Zie website
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
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
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Vakantieblaadjes en zomerbingel: geld en strookje ten
laatste afgeven vrijdag 31 mei 2019 aan juf Els.
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

 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.

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 .
Het grote fietsexamen voor leefgroep 5: Op maandag 20/05 om 12.00u wordt het
jaarlijkse grote fietsexamen op de openbare weg terug georganiseerd i.s.m. de
gemeente, de politie en de 2 andere scholen van Oosterzele.
Dit is een praktijkexamen met de fiets waarin we testen of je zoon/dochter klaar is om
veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen. Uiteraard gaan we je kind goed
voorbereiden op deze proef. Wij voorzien een bewegwijzering en vooraf wordt met de
kinderen het parcours wandelend verkend. Gelieve ervoor te zorgen dat je kind op
maandag 20/05 een fiets meebrengt die helemaal in orde is volgens de wetgeving. Via
een fietscontrolekaart zal de fiets van je kind in de voormiddag gecontroleerd worden.
’s Middags vertrekt elk kind individueel (telkens 1 minuut tussen elk kind) vanuit De
Leefschool en maken ze een lus via de Lange Ambachtsstraat terugkerend langs de wijk
achter onze school.
Langs het parcours zullen 7 posten voorzien worden met een volwassene die de
handeling van elk kind opschrijft.
Mocht je zelf zo een post willen bemannen dan kan je je naam doorgeven aan Martine.
Enkele dagen na het fietsexamen krijgt je kind het Fietsbrevet GOUD. Daarop staat of
je kind geslaagd is of hij/zij nog verder moet oefenen en welke werkpunten er eventueel
zijn.
Tegemoetkoming terugbetaling GWP (bosklas, natuurweek, boerderijklas),
cultuurklas en sportklas: Via jouw mutualiteit kan je mogelijks een document
aanvragen voor gedeeltelijke terugbetaling van schooluitstappen, GWP, … per
kalenderjaar. Je kan zo’n document afdrukken en aan Martine bezorgen om verder in te
vullen. Gelieve steeds het document te voorzien van de naam van je kind en de soort
activiteit.
Martine

Leefgroep 2| Kikkertjes
Liefste ouders
Deze week zijn we gestart met het project “Hoe groeien bloemen?”.
Maandag begon de week al goed! De kikkertjes gingen op uitstap naar eurotuin. Wat
waren we onder de indruk van al die mooie bloemen, zoveel soorten en in alle kleuren
die je kan bedenken! Op dinsdag begonnen we met het drogen van bloemen! We
moesten hiervoor heel voorzichtig te werk gaan, wat niet altijd zo makkelijk was.
Verder was Marlon jarig deze week en trakteerde hij met lekkere piratencupcakes !
Donderdag werken we onze cadeautjes af voor de mama’s! “Ssssst, wij mogen nog niks
verklappen!” 😉
Het was al een drukke, maar toffe week!!
Groetjes van Valentine & Lara

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo allemaal!
Deze week werken we rond het project vulkanen. We gaan aan de slag zoals echte
vulkanologen. We onderzoeken en bestuderen de binnenkant van de vulkaan. Ook het
ontstaan van de vulkaan liet ons niet koud. We verzamelen informatie op het internet,
deze gebruiken we verder aan onze onderzoekstafel. Op donderdag is het dan eindelijk
zo ver, we laten onze eigen vulkaan uitbarsten! We experimenteren met lava,
supercool! Ook onze mama’s zijn we niet vergeten deze week, wat we voor hen
brouwden houden we nog even geheim…
Groetjes uit de schildpadjesklas.

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

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 !!

VERSLAG OUDERVERENIGING 25/04/2019
Aanwezig: juf Olaia, juf Lise ,Tom Van Wesemael , Mathieu Van der Straeten, Stijn
Tuypens, Bert Verstraete en Tom De Boever
Financiële status
Het saldo van de rekening bedraagt 5.227,36 € (5/05/19)
Terugblik ouderactiviteit
Grote opkomst, veel gelachen, iedereen enthousiast, toffe fuif
De opmerking wordt gemaakt dat er weinig foto’s werden genomen => bij volgende
editie iemand vragen om dit op zich te nemen of een fotobooth voorzien
Merci Guy en Izabel voor de organisatie van de kwis !

Plantenverkoop
Opbrengst => 1.005,8 € ! Tom VW stelt voor dit jaarlijks te herhalen, gecombineerd met
een bloembollenverkoop in de eerste helft van het schooljaar (reeds aan te kondigen in
de maand juni van het vorige schooljaar)
Slaapklasje
Het slaapklasje is gestart. Met het huidige aanbod aan vrijwilligers kan dit voorlopig
tweewekelijks op dinsdag. Bijkomende begeleiders zijn welkom, evenals meer
matrasjes.
Voor een luttele 62 € werd de inrichting gedaan.
Lentefeest
Stijn zal de ouders van het tweede en vijfde leerjaar mobiliseren.
Schoolfeest 25/05
Evelyn en Tom DB zullen het opstellen van tafels, stoelen en bar, en de taakverdeling
op zich nemen.
Pimp
Offertes worden opgevraagd en vergeleken voor de installatie van de glijbaan met
houtplatform op de kleuterheuvel conform de voorwaarden van de preventieadviseur.
De bosmaaier werd aangekocht (met subsidies van Cera)
Vanuit Pimp wordt het voorstel gedaan een werkdag te organiseren voor de
kleuterspeelplaats met enkel kleuterouders om hen meer betrokken te maken in het
Pimp je speelplaats project.
Het voorstel wordt gedaan in de vergadering om volgend schooljaar op te zoek te gaan
naar versterking van het pimp team (meer ‘trekkers’)
Statuten VZW
Vereniging de Leefschool VZW werd op 15 mei 2013 opgericht (KBO nr. 0540.710.068)
met als één van de vier vermelde leden Rozemarijn De Schrijver, schatbewaarder.
Vorige vergadering werd een wijziging van deze functie besproken. Gezien de kostprijs
van de publicatie hiervan (ongeveer 135 €) is het misschien beter een aanpassing te
doen voor de komende jaren en ouders op te nemen die nog verschillende jaren op
school actief zullen zijn.
Tom DB zal de andere leden die in de oprichtingsakte staan contacteren.
De volgende vergadering op 18 juni kan dan als algemene vergadering georganiseerd
worden.

LEEFSCHOOLFEEST - WERKROOSTER
Helpers mogen mailen (evelyn.dewilde@telenet.be) of bellen 0498 31 38 66.
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Dit rooster zal ook opgehangen worden aan het raam van de kleuterspeelzaal en de
lagere speelzaal.
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OPVOEDEN MET POSITIEVE DISCIPLINE

