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EDITORIAAL

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Betreft opvang volgend schooljaar: Het is de bedoeling
dat elk kind wordt ingeschreven ook al denk je dat je er
geen gebruik zal van maken. De ouders die dit tot op heden
nog niet hebben gedaan zullen begin volgende week een
brief met info en vraag tot inschrijven via hun kind
ontvangen.
Formulieren godsdienst/zedenleer: Deze werden
meegegeven met de derde kleuterklassers. Voor 30 juni
moeten wij deze doorgeven aan de bevoegde instantie.
Ook ouders die nog van godsdienstkeuze wensen te
veranderen moeten uiterlijk tegen 30 juni de formulieren
invullen en terug bezorgen aan Martine/Danny. Voor wie
niets wijzigt of zijn formulier te laat indient blijft de huidige
keuze ook volgend jaar geldig.
Inschrijvingen 2019-2020: Er is nog inschrijfmogelijkheid
voor volgende groepen: peuters (geboortejaar 2017),
1ste kleuterklas, 1ste leerjaar, 3de leerjaar en 6de leerjaar.
Overige groepen zijn momenteel volzet.
Martine

AGENDA
12/12: oudervereniging
▪ 25/06:
oudercontact
12/01: Nieuwjaarsreceptie
▪ 26/06:
proclamatie N6
30/01: oudervereniging
▪ 29/08:
ijsbrekersavond om 17 uur
24/02: Infoavond
kinderactiviteit
▪ 10/09:
vanaf 18 uur
▪ (leefgroep
27/02: leefgroepvergadering:
3, 2, 1, 5, 4)
Lg 2: 18
– 19 uur
▪ 15/09: Pimp
je aperitief
1: 19 – 20 uur om 20 uur
▪ 16/09: Lg
Oudervereniging
Lg 5: 20 – 21 uur
▪ 18/09: pedagogische
studiedag
01/03: facultatieve
leefgroepvergadering
▪ 07/10:
dag
Lg 4: 18 – 19 uur
▪ 08/10: leefgroepvergadering
Lg 3: 19 – 20 uur
▪ 10/10: leefgroepvergadering
05/03: spaghettifeest
oudervereniging
▪ 23/11:
17/03:–leefschoolband
+ouderfuif
▪ 16/12
20/12: cultuurklas
N3 en N4
17/05: oudercontact
oudervereniging
▪ 19/12:
27/05: nieuwjaarsreceptie
Lentefeest/Communie
▪ 10/01:
02/06: pedagogische
Leefschoolfeest
▪ 05/02:
studiedag
12/06: leefgroepvergadering
oudervereniging
▪ 10/03:
▪ 12/03: leefgroepvergadering
▪Praatcafé:
16/03 – 18/03: geschiedenisklas
▪ leefgroep
21/12 vanaf
15.30
5 (N5
enuur
N6)
09/02–vanaf
15gemeenteklas
uur
▪ 18/05
20/05:
▪ leefgroep
30/03 vanaf
15 uur
4 (N3
en N4)
26/06 vanaf
15.30 uur
▪ 02/06:
facultatieve
dag
▪ 03/06: pedagogische studiedag
▪Leerlingenraad:
06/06: Leefschoolfeest
19/12, oudercontact
23/01, 20/02, 27/03, 15/05
▪ 25/06:
en 05/06
van 8.45u tot 9.10u in de
▪ 29/06:
proclamatie
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 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Beste ouders,
Dit is alweer de laatste flashboem.
Deze week hebben al onze kindjes flink geholpen bij het poetsen van hun speelgoed.
Ook bedankt aan alle helpende handen die de klas kwamen opruimen en ontmantelen.
Met dit warme weer hebben we vooral ook heel veel buiten gespeeld met water. Op
donderdag was het een topdag met al die waterspeeltjes en spelletjes, we konden zelfs
de juffen ook eens lekker nat spuiten.
We hebben ook de zomerkindjes gevierd met ijsjes en cakejes. We wensen Ward, Anaïs,
en Nora veel geluk met hun 5de verjaardag.
Langs deze weg willen we al onze ouders bedanken voor het vertrouwen en de fijne
samenwerking. Geniet van de zomer en jullie gezin, we zien elkaar weer in september.
Groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag iedereen!
Vorige week hebben we een
themaweek rond beperkingen
gedaan. We mochten zelf kiezen over
welke beperking we wouden
opzoeken. De beperkingen die
werden gekozen waren: blind,
mentale beperking, fysieke
beperking, dwerggroei,
leerstoornissen. Vrijdag hebben we
deze dan aan elkaar voorgesteld.
Deze week hadden we normaal gezien
sportdag. Helaas werd deze op het
laatste moment geannuleerd. We
hebben toch een leuke week gehad!
Maandag hebben we op school
waterspelletjes gespeeld en een stuk
van een film gekeken. Dinsdag zijn we
een hele dag naar de Bevegemse
Vijvers geweest. Daar hebben we op
de speeltuin gespeeld, in het bos
gelopen en gezwommen. Woensdag
deden we Lili haar verjaardagsspel en nog andere spelletjes buiten. Donderdag
mochten we onze fiets meebrengen en hebben we een parcours gedaan. We hebben
ook een waterballonnengevecht gedaan!
Prettige vakantie en tot volgend schooljaar!
Groetjes van Linde en Matz

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2019 - 2020
Activiteiten:
29/08/2019: ijsbrekersavond om 17 uur
10/09/2019: Infoavond vanaf 18 uur (leefgroep 3, 2, 1, 5, 4)
15/09/2019: Pimp je aperitief
16/09/2019: Oudervereniging om 20 uur
08/10/2019: leefgroepvergadering leefgroep 1, 4 en 5
10/10/2019: leefgroepvergadering leefgroep 2 en 3
23/11/2019: spaghettifeest
19/12/2019: oudercontact
10/01/2020: nieuwjaarsreceptie
10/03/2020: leefgroepvergadering leefgroep 2, 1 en 5
12/03/2020: leefgroepvergadering leefgroep 4 en 3
06/06/2020: Leefschoolfeest
25/06/2020: oudercontact
29/06/2020: proclamatie

Extra muros:
16/12 – 20/12/2019: cultuurklas leefgroep 4
16/03 – 18/03/2020: geschiedenisklas leefgroep 5
18/05 – 20/05/2020: gemeenteklas leefgroep 4

Extra vrije dagen:
18/09/2019: pedagogische studiedag
07/10/2019: facultatieve dag
05/02/2020: pedagogische studiedag
02/06/2020: facultatieve dag
03/06/2020: pedagogische studiedag

Schoolvakanties:
28/10/2019 – 03/11/2019: herfstvakantie
23/12/2019 – 05/01/2020: kerstvakantie
24/02/2020 – 01/03/2020: krokusvakantie
06/04/2020 – 19/04/2020: paasvakantie

GENTSE FEESTEN

Zaterdag 20 jul 2019 16:00 € 6 | € 7

(W)onderwater
Vertelvoorstelling – Nathalie Stroobant (8-12 jaar)
Geen voorleesuurtje, maar een spannende vertelvoorstelling over het boek
(W)onderwater. Schrijfster Nathalie Stroobant vertelt op een interactieve manier
hoe een boek ontstaat en hoe belangrijke thema’s als klimaatverandering en
milieuvervuiling in dit fijne boek verweven zitten. Aanrader!

Locatie
Hof van Ryhove
Onderstraat 20
9000 Gent

Praktische informatie
Prijs: €7
Prijs VVK: €6
Kortingsgroepen: Uitpas Kansentarief: €1,20
Reservaties:
VZW Uitbureau Gent
Veldstraat 82B 9000 Gent
tel.: 09 233 77 88- http://www.uitbureau.be/voorstelling?VoorstellingId=5894

Zondag 21 + zaterdag 27 jul 2019 16:00 € 8.50 | € 10

Serieus!? – Comedy voor Kids
De plezantste familievoorstelling van de Feesten is terug van weggeweest: een
bende straffe acteurs die op basis van suggesties van de hele zaal zotte sketches
bij mekaar verzinnen en daarvoor al meermaals in de prijzen vielen. Voor
lachgrage mensen van 8 tot 88 jaar!

Locatie
Hof van Ryhove
Onderstraat 20
9000 Gent

Praktische informatie
Een samenwerking met: Mooimooi Producties & Anjer Producties
21/07 & 27/07 telkens om 16:00
VVK €8,50
ADK €10
Reservaties: VZW Uitbureau Gent
Veldstraat 82B 9000 Gent
tel.: 09 233 77 88 - http://www.uitbureau.be/voorstelling?VoorstellingId=5760
Volledig Gentse feesten programmatie, zie: http://www.masereelfonds.be/gf

