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AGENDA
12/12: oudervereniging
 01/04:
start inschrijfperiode
 iedereen
12/01: Nieuwjaarsreceptie
 19/05:
30/01: Lentefeest/Eerste
oudervereniging
 Communie
24/02: kinderactiviteit
27/02: leefgroepvergadering:
 20/05:
Fietsexamen leefgroep 5
Lg 2: 18 – 19 uur
 21/05: Scholengordel
leefgroep 5
 25/05: Lg
Leefschoolfeest
1: 19 – 20 uur
Lg 5: 20 – 21dag
uur
 11/06: facultatieve
01/03: pedagogische
leefgroepvergadering
 12/06:
studiedag
 25/06: Lg
oudercontact
4: 18 – 19 uur
3: 19 – 20 N6
uur
 26/06: Lg
proclamatie
 05/03: oudervereniging
Forum:
 17/03: leefschoolband +ouderfuif
17/05:door
oudervereniging
 17/05
Stokstaartjes en 14/06
 door
27/05:N1
Lentefeest/Communie
vanaf 14.30 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
uurleraarskamer
 28/05,
18/06 15
in de
 o.l.v.
30/03Martine
vanaf 15 uur
 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
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Vakantieblaadjes en zomerbingel: geld en strookje ten
laatste afgeven vrijdag 31 mei 2019 aan juf Els.
Open schooltuinen dag: woensdag 15 mei zijn
verschillende scholen langsgekomen om onze schooltuin te
bekijken. Van de opbouw tot de huidige realisatie werden
de verschillende fasen met hen doorlopen.
De geïnteresseerden stonden met bewondering te kijken
naar ons speeldomein en de kindvriendelijke invulling

 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.

ervan. Bij deze hartelijk dank aan eenieder die hier de voorbije jaren toe bijgedragen
heeft.
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 .
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 1 | Pareltjes en Schelpjes
De jongste kleuters verdiepten zich steeds meer in het leven van de wilde dieren.
Hopelijk hebben ook alle mama’s genoten van Moederdag en hun cadeautjes.
In de schelpjesklas is juf Laura bezig aan haar tweede en ook laatste week stage.
Bij de pareltjes hebben we gedanst als een olifant, gebruld als een leeuw, gestapt als
een pinguïn, ... We hebben ook hokjes gebouwd voor de dieren met de smartmax en
aan de hand van een stappenplan.
De dieren werden ook gesorteerd volgens waar ze leven. Welke dieren leven op het ijs?
Welke dieren in het water? Welke dieren op het zand en tussen de rotsen? Dit deden we
aan de hand van het boek: ‘ Fien en Milo in de dierentuin’.
We speelden een schaduwspel met de dieren. Maar wanneer zien we nu eigenlijk een
schaduw? We gingen met onze speelgoeddieren naar buiten en gingen zoeken wanneer
we hun schaduw kunnen zien. Wat gebeurt als we onze dieren anders plaatsen? Wat
gebeurt er met de schaduw? We gingen die schaduw dan ook tekenen.
Schilderen van een aap, de juiste staart van het dier zoeken, onze winkel werd een
ijsjeswinkel zoals in de dierentuin van Fien en Milo.
Kortom we hebben al heel veel beleefd!
Tot volgende week!

Leefgroep 2| Kikkertjes
Hey lieve ouders
Hier zijn we weer! De week is alweer voorbijgevlogen! We bekeken samen nog eens
bloemen van dichterbij, we sneden ze samen eens open om te zien wat er
allemaal vanbinnen te zien is in bloemen! Dat was heel interessant! De kikkertjes
hebben ook zelf tuinkers gezaaid. We zijn allemaal al benieuwd naar het resultaat!
Verder hebben we ook geleerd hoe we een leuk boeket of een bloemstuk moeten
maken zoals een echte bloemist. Vrijdag was het 2 keer feest: we namen afscheid van
juf Lara en we vierden samen de verjaardag van Rosien! Proficiat meid!
Tot de volgende!
Valentine & Lara

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Dag allemaal!
Deze week ging onze zoektocht over de vulkanen verder. Wisten jullie dat de meeste
vulkanen zich onder water verschuilen? We zochten de vulkanen op in Italië, Sicilië,
IJsland, Indonesië en de VS. Zo een gekke namen dat die vulkanen hebben! We gooiden
al onze kennis samen in een quiz en rijmden er op los. Op vrijdag nemen we afscheid
van juf Loran, want die moet terug naar de juffenschool...
Tot de volgende keer!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo,
Vorige week maandag zijn we van start
gegaan met ons nieuw project: Hoe wordt
energie gemaakt?
We hebben een brainstorm gedaan over wat
we er al over wisten. Daarna hebben we
filmpjes gekeken over de verschillende
energiebronnen en dan mochten we onze
brainstorm verder aanvullen.
Nadien hebben we aan de hand van de
begrippen in onze brainstorm onze vragen
opgesteld. Vorige dinsdag hebben we onze
moederdagcadeautjes afgewerkt en ingepakt.
We hebben al flink doorgewerkt aan ons
opzoekwerk. Bij de meesten is het al klaar!
Vrijdag stellen we het voor aan elkaar en dan
ook aan de Stokstaartjes.
Bij N4 hebben ook onze pennenvrienden uit
Sint-Gillis-Waas teruggeschreven! We zijn nu
onze brieven aan het typen op de computer.
Groeten van de Gekko's!

Leefgroep 5| Feniksen
Lieve lezers,
We zijn er terug! We waren er een weekje van tussen aangezien we het heel druk
hadden tijdens de natuurweek. We deden echt van alles. We leerden over bloemen,
roofvogels, insecten, natuurlijke verschijnsels,.... Op donderdag deden we ook een
leuke oriëntatietocht waarbij heel wat groepjes verkeerd liepen. Toch hadden we heel
wat plezier! Die avond brachten we door op school! Spaghetti op het menu, een quiz als
dessert en een lekker dutje in de tenten. Het was magnifiek!
😘😘Dank je wel aan alle lieve ouders die ons deze week geholpen hebben op vlak van
vervoer en voorziening van spijs en drank! 😘😘
Deze week hebben we op dinsdag ons project seksualiteit afgesloten met een
openboekevaluatie.
Op woensdag startten we met het thema lichaam: alles opzoeken in de boeken rond
het bewegingsstelsel, ademhalingsstelsel, bloedsomloop,... Tijdens de turnles deden
we een OVSG-proef touwspringen. Zweten geblazen!!
Toedels!
Inga, juf en de andere feniksen!

Leefgroep 5| Wolkenvangers
Dag ouders,
Vorige week hebben de wolkenvangers en feniksen natuurweek gehad. We leerden
over roofvogels, planeten, watervervuiling, oriënteren en nog veel meer. Donderdag
sliepen we samen in tenten op school, een spannende ervaring was dat!
Dinsdag hebben we het project rond seksualiteit afgerond en een korte evaluatie
gedaan.
Vandaag zijn we gestart met een nieuw project, het menselijk lichaam. In boeken
gingen we opzoek naar de juiste informatie.
Groetjes van de wolkenvangers

Leefgroep 5 | Niveau 6
Di 14 mei kwamen alle 6de
klassers uit Oosterzele bijeen in
de Kluize voor een ontmoeting
met de burgemeester en de
schepen voor klimaat. De
klimaatambassadeurs uit elke
klas mochten er hun eisen
voorleggen voor een duurzame
gemeente. Gust, Fleur en
Thebe hebben dit schitterend
gedaan als afgevaardigden van
onze school. Dikke pluim!

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 !!

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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