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12/12: oudervereniging
01/04:
start inschrijfperiode
12/01: Nieuwjaarsreceptie
iedereen
25/05:
30/01: Leefschoolfeest
oudervereniging
30/05:
24/02: geen
kinderactiviteit
school
27/02: geen
leefgroepvergadering:
31/05:
school
Lg 2: 18 – 19dag
uur
11/06: facultatieve
12/06: Lg
pedagogische
1: 19 – 20 uur
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
 14/06
N1 vanaf 14.30 uur
 17/03: leefschoolband +ouderfuif
 17/05: oudervereniging
Praatcafé:
27/05:vanaf
Lentefeest/Communie
 25/06
15.30 uur
 02/06: Leefschoolfeest
 12/06: oudervereniging
Leerlingenraad:
 18/06 in de leraarskamer o.l.v.
Praatcafé:
Martine
 21/12 vanaf 15.30 uur
 09/02 vanaf 15 uur
 30/03 vanaf 15 uur
 26/06 vanaf 15.30 uur
 Zie website
Leerlingenraad:
 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
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

MENU

DEADLINES
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 ’19 van 11.00u
tot 18.00u vliegen we er terug in. Het wordt een heuse
feesteditie want we vieren 25 jaar leefschool ! De BBQ staat
al klaar en de kinderen en de personeelsleden hebben er
echt zin in. Hopelijk is de zon ook van de partij. Jij bent er
toch ook bij ? Tot zaterdag.

 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.

PS. Voor de nieuwkomers of anderen geïnteresseerden is er een infomoment voorzien
voor kleuters om 16.00u in de speelzaal van de kleuters en voor de lagere om 16.30u in
de speelzaal van de lagere.
Fietsexamen en scholengordel leefgroep 5: Deze beide activiteiten zijn zeer goed
verlopen. De meeste kinderen zijn er klaar voor om zich met hun fiets in het verkeer te
begeven. Zij ontvangen ook nog een Fietsbrevet Goud met daarop meer
verduidelijking. Mocht je kind alsnog werkpunten hebben gelieve hieraan als ouder
voldoende aandacht te schenken. Veiligheid boven alles.
Workshop N6: Dinsdag 28 mei zal Chistophe Huyse langskomen om rond preventie
genotsmiddelen te werken.
Lentefeest/communie: Langs deze weg wil ik alle helpende handen hartelijk bedanken.
Zonder jullie medewerking zou zoiets niet mogelijk zijn. Ook aan de begeleidende
leerkrachten een dikke pluim want het was terug helemaal TOP ! De nieuwe datum voor
volgend schooljaar zullen we communiceren voor eind juni. Nog even geduld dus…
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
De voorbije week hebben we gedanst en geknutseld voor het schoolfeest! Hopelijk
hebben jullie genoten van ons optreden.
We hadden ook een outdooractiviteit deze week. We verstopten de symbolen en hun
eigen naam op het domein. Wat een leuke zoektocht!
Ook hebben we gesprokkeld, we zijn al benieuwd naar het volgende en laatste project!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo iedereen,
Deze week hoedjes en lintjes gemaakt voor ons schoolfeest. Elke dag gezongen en
gedanst voor ons optreden. We verzorgden ook onze wandelende takken en op dinsdag
hebben we ons zelf op de proef gesteld qua doorzettingsvermogen tijdens het
puzzelen. Het ene kind kan al net iets langer volhouden dan het andere om een
moeilijkere puzzel te maken. Maar het is al bij al goed gelukt. Hopelijk vonden jullie
onze hoedjes, lintjes en dansen ook leuk tijdens onze feesteditie van 25 jaar leefschool.
Tot de volgende keer, Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen,
Maandag hebben we verder
gewerkt aan ons project
energie. We schreven al ons
opzoekwerk uit op een
poster. Dinsdag was er de
expo van Tess/Lotte/Jackie
over honden. Tess bracht
Basiel mee, haar schattige
border collie. Hij kon enkele
trucjes zoals high five,
zitten, pootje. We mochten
hem aaien en koekjes
geven.
Donderdag was er een
actua van Fien en Omita. In
de lessen muzische
maakten we ons voorblad
van project met houtskool
en versiering voor het
leefschoolfeest. Zeker komen allemaal!!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag iedereen,
Vorige vrijdag hebben we
ons opzoekwerk
voorgesteld aan de
Stokstaartjes. Deze week
hebben we aan de
versiering voor het
schoolfeest gewerkt.
Vrijdag gaan we nog 2
techniekopdrachten doen
rond ons project energie en
daarna ronden we dit
project af.
Hopelijk tot op het
schoolfeest!
Groeten van Merlijn en Guus

Leefgroep 5| Feniksen
Lieve lezers!
Deze week hebben we het al enorm druk gehad! Op maandag stond het fietsexamen op
de planning. We fietsten één voor één de examenroute en werden beoordeeld. Hierover
horen jullie binnenkort wel meer.
Ook dinsdag zijn we sportief geweest. De scholengordel was weer een groot succes: de
zon was van de partij en alleen maar lachende, fietsende kinderen!
Op donderdag en vrijdag deden we de verwerking van het thema lichaam!
Wij zijn goed bezig!
Groetjes,
De feniksen

Leefgroep 5| Wolkenvangers
 Welkom bij de wolkenvangers! 
Het was een sportieve week! Maandag hebben we het grote fietsexamen gedaan.
Dinsdag fietsten we de grote scholengordel. Het was leuk en de zon scheen.
In project leren we nu alles over de stelsels in ons lichaam: ademhalingsstelsel,
bloedsomloop, spijsverteringsstelsel, zenuwstelsel enz. Het is verrassend hoe ons
lichaam toch zo goed werkt!
We houden het dan ook goed in conditie. Wie wou mocht voor sport naar de sporthal
lopen samen met juf Izabel. Wie liever stapte, deed dat met juf Sofie. En vergeet niet:
zaterdag feest op school! Jij komt toch ook?
Fijne groet van Mayako en juf! 

VERSLAG LEERLINGENRAAD 20 MEI 2019
Huisje schilderen: Martine maakt een brief op voor de ouders van de betrokken
kinderen van de leerlingenraad met de vraag of zij mogen meehelpen bij het schilderen
van het huisje. Van zodra het beter weer wordt (begin juni) worden de werken gestart.
De enquête van de ouders werd besproken met de leerlingen. We konden nog maar
eens opmerken dat de leerlingenraad invloed heeft op de schoolwerking. Door hun
inbreng zijn de toiletten in de lagere al aangepast => nieuw sassysteem, herstellen
sloten en klinken. Er wordt ook nog nieuwe verlichting aangebracht waardoor het er
niet zo donker zal zijn zoals nu.
Er is vraag om steeds zeep te voorzien in de toiletten. Karin wordt hierover
geïnformeerd.
Er worden eerstdaags 2 mousse ballen aangekocht. De kinderen beschikken over 2
plastieken ballen om mee op het grasveld te spelen. Aandacht: mousse ballen enkel te
gebruiken op de zone van de speelplaats lagere (tegels en grasveld totempaal).
Volgende leerlingenraad gaat door op 18 juni om 8.45u.

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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