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EDITORIAAL
We blikken terug op een geslaagd schoolfeest. We genoten
van een onverwacht warme dag met een verfrissend
momentje. De taarten en de bbq smaakten, de optredens
waren prachtig en de hele school werd opgefleurd met
zelfgemaakte feestversiering. Op naar de 30!
Een weekje school tussen 2 verlengde weekend levert ons
een update van het projectnieuws van de leefgroepen op.
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Herinnering terugbetaling mutualiteit: Gelieve even
navraag te doen via jouw mutualiteit of zij een gedeeltelijke
terugbetaling voorzien voor boerderijklas, natuurklas,
bosklas, cultuurklas en sportweek. Je kan de nodige
documenten binnen brengen bij het secretariaat/directie
om te laten invullen.
Groepsindeling 2019-2020: De groepsindeling wordt in de
week van 17/06 met het team opgemaakt. Indien jouw kind
naar een nieuwe leefgroep gaat dan zal je de lijst op
maandag 24/06 via jouw kind ontvangen.

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

MENU

▪Praatcafé:
Zie website
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
▪ donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be
Leerlingenraad:

DEADLINES

▪ 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

MENU

Fijne Vaderdag en verlengd weekend.
Tot donderdag 13/06.

▪ Zie website

Martine

DEADLINES

Leefgroep 2 | Schildpadjes

▪ 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.

Hier wat nieuws uit onze klas. De afgelopen dagen hebben
we heel hard gewerkt aan een leuk en praktisch cadeautje
voor Vaderdag. Daar hoort natuurlijk ook een versje bij. In
de hoeken hebben we veel gespeeld en geleerd. Vooral in
de bouwhoek was het heel druk want we hebben een bak
vol nieuwe Duplo-blokken. In de aan-de-slag ronde hebben
we weer veel geteld en gerekend.

Volgende week weer enkele dagen thuis en daarna zijn de fiets of de step van je kind
weer welkom in onze fietsenstalling want dan begint onze verkeersweek. Groetjes
Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste lezers,

Het was super leuk op het
schoolfeest. Er zijn veel
foto's getrokken in onze
photobooth.
Vorige week hebben we ons
project energie volledig
afgerond. We hebben de
projecttoets gemaakt en het
project geëvalueerd.
Deze week hebben we aan
vaderdag gewerkt. Morgen
werken we het
vaderdagcadeau af zodat we
het zondag aan onze lieve
papaatjes kunnen afgeven.

Groetjes van Jits, Omita, Matz en Mona.

Leefgroep 5| Feniksen
Lieve lezers,
Maandag hebben we vertelkring gedaan en dat was heel gezellig. Dinsdag deden Gust
en Timpe hun boekbespreking. En daarna hebben beide groepen niveau gedaan.
Tijdens turnen deden we bodypercussie voor OVSG en dat was super leuk.
Woensdag hebben we themakring gedaan en het thema was groepsdruk, iets wat we
nu misschien ook al ervaren. En daarna was het niveau en Frans.
Donderdag hebben we actuakring gedaan met een aflevering van Karrewiet: wist je dat
een cruiseschip even vervuilend is als 260 miljoen auto's. Tijdens project hebben we
verder aan vadertjesdag gewerkt en daarna moesten we klastaken doen.
Op vrijdag wordt de laatste proef OVSG LO afgenomen: alles loopt op wieltjes hier!
Groetjes,
Lobke

Leefgroep 5| Wolkenvangers
Hallo, ik ben Robbert en ik ga jullie vertellen wat we hebben gedaan. Eerst zijn we
begonnen met de vaderdag. Dan hebben we het een beetje afgewerkt. Het is een
…………! De jarigen van deze week zijn Robbe 4/06 en Robbert 7/06. Voor niveauwerk
werken we aan de herhalingsblaadjes. Donderdag deden we een klassikale actua-kring.
Het was interessant!
Tot de volgende!
Robbert

