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EDITORIAAL
Een zonnige pedagogische studiedag: heerlijk om te spelen
voor de kinderen, perfect om het team warm te maken
voor outdoorlearning op school. Ook het pimpteam was
present en verzette weer heel wat werk. Dank je wel!
Om onze speelplaats nog leuker te maken verkopen we
vanaf volgende week appels en appelsap.
De scholenveldloop was een succes! Proficiat aan alle
deelnemers en supporters!
Vrijdag kwam de schoolfotograaf langs.
We werkten ook nog verder aan onze projecten. Benieuwd?
Je kan alles lezen in de leefschoolberichten.
Veel leesplezier!

Grote appel- en appelsapverkoop op school
Lieve ouders,
Maandag 1 0ktober starten
we met een grote appel- en
appelsapverkoop.
Deze komen recht van de
fruitboer en we hopen met
de opbrengst een nieuwe
glijbaan voor de kleuters te
kunnen aankopen en de
Finse piste af te werken.
Dus vraag alvast aan jullie buren, vrienden, familie, ... wie er
heerlijke appels of appelsap wil aankopen en geef je
kinderen zo nog meer speel- en loopplezier!
Appeltje rond; lekker en gezond!

Leefschoolnieuws van de directie
Pedagogische studiedag: Op onze pedagogische
studiedag van 26/09 hebben we met het team gewerkt
rond outdoorlearning of m.a.w. het moment dat je loskomt
van handboeken en de rijkdom van het schoolterrein en de
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AGENDA
12/12: leefgroepvergadering
oudervereniging
 09/10:
 leefgroep
12/01: Nieuwjaarsreceptie
4, 3 en 2
30/01: leefgroepvergadering
oudervereniging
 11/10:
 leefgroep
24/02: kinderactiviteit
1 en 5
27/02: herfstwerkdag
leefgroepvergadering:
 20/10:
(9 – 16 uur)
Lg 2: 18 – 19dag
uur
 12/11: facultatieve
Lg 1: 19 – 20 uur
 24/11: spaghettifestijn
Lg 5: 20 – 21 uur
 28/11: pedagogische
studiedag
01/03:–leefgroepvergadering
 10/12
14/12: cultuurklas N3 en 4
Lg 4: 18 – 19 uur
 14/12: Warmathon
Lg 3: 19 – 20 uur
 20/12: oudercontact
05/03: nieuwjaarsreceptie
oudervereniging
 11/01:
17/03: leefschoolband
 02/02:
kinderactiviteit +ouderfuif
17/05: leefgroepvergadering
oudervereniging
 19/03:
 leefgroep
27/05: Lentefeest/Communie
5, 4 en 3
02/06:leefgroepvergadering
Leefschoolfeest
 21/03:
 leefgroep
12/06: oudervereniging
2 en 1
 11/03: start inschrijfperiode
Praatcafé:
broer/zus
21/12 vanaf
15.30 uur
 23/03:
ouderactiviteit
09/02–vanaf
15boerderijklas
uur
 27/03
29/03:
N2
30/03 vanaf
15 uur
 01/04:
start inschrijfperiode
 iedereen
26/06 vanaf 15.30 uur
 01/04 – 03/04: bosklas N3 en N4
Leerlingenraad:
19/05: Lentefeest/Eerste
 Communie
19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06
van 8.45u tot 9.10u in de
 25/05:
Leefschoolfeest
leraarskamer
o.l.v. dag
Martine
 11/06:
facultatieve
 12/06: pedagogische studiedag
 25/06: oudercontact
 26/06: proclamatie N6

MENU

Forum:
 vanaf 14.30 uur
 Zie website
Praatcafé:
 26/10, 20/12, 01/03, 05/04 en 25/06
vanaf 15.30 uur

DEADLINES

 Elektronische inzendingen stuur je
Leerlingenraad:
voor
12.00u
 In
de donderdag
leraarskamer
o.l.v.naar
Martine
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.
 Zie
website

MENU

DEADLINES
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

verwondering, leergierigheid en zorg/respect bij kinderen opwekt. In de loop van dit
schooljaar willen we dit aanbod integreren in onze werking omdat het perfect past
binnen onze leefschoolvisie. We zullen regelmatig onze teamvergaderingen gebruiken
om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Op de leefgroepvergadering op 09/10 en
11/10 verneem je hier meer over.
Saldo op rekening oudervereniging: € 7353.
Opbrengstverkoop: dit schooljaar wordt gekozen om een fruitverkoop te organiseren.
Binnenkort ontvang je hier meer info over.
Medisch onderzoek in CLB Dendermonde voor 1ste leerjaar gaat door op donderdag
25/10.
Scholenveldloop: Op woensdag 26/09 werd er terug hard en veel gelopen. Langs deze
weg willen wij alle deelnemers (= sportievelingen) van harte feliciteren ! Dank ook aan
de leerkrachten die erbij waren om de kinderen te begeleiden en te ondersteunen.
Opvang: vanaf maandag 01/10 zal Marcella de huidige opvangdame (Emma)
vervangen.
Marcella doet ’s morgens de opvang van 7.00u tot 8.30u en ’s avonds van 15.45u tot
18.00u.
Ondertussen worden er de komende weken vanuit de gemeente nog
sollicitatiegesprekken gevoerd om mogelijke kandidaten te selecteren voor opvang.
Martine

Leefgroep 1| Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer! Deze week kwamen er 2 kindjes bij ons op
bezoek : Ellie, het kindje van juf Stefanie mocht in bad in onze klas en de babyzus van
Madeleine; Lucille kwam ook op bezoek. We hebben ook verder gewerkt rond
omtreksvormen en hebben onze poppen Keith Harings-gewijs omtrokken en
ingeschilderd.
Maandag hebben we samen wiegeliedjes gezongen en leren wiegen van ons ene been
op het andere been met onze pop in onze armen. Wat was dat moeilijk!
Tot volgende week allemaal!

Leefgroep2 | Kikkertjes
Met ons nieuwe project halen we nog een klein beetje de zomer in de klas want de
kinderen hebben mooi vakantiesouvenirs meegebracht: van een mooie schelp tot een
speciale steen vanop een ver ver strand. We gaan aan de slag met schelpjes, steentjes
en takjes en hebben reeds boommannetjes gemaakt en geleerd om takken te schillen.
We experimenteren er op los en ontdekken leuke weetjes en ideetjes met deze
prachtige veelzijdige natuurmaterialen. Het brengt ons veel naar buiten en dat sluit dan

ook weer aan bij onze studiedag van woensdag rond 'outdoor learning'... we worden er
instant blij van en dat met nog een prachtig herfstzonnetje, wat heeft een mens nog
meer nodig?
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Het project loopt op wieltjes. De kinderen hebben al verschillende soorten ijsjes leren
maken en proeven. Maandag was het banaan-framboos-ijs, dinsdag
kokosmelk/amandelmelk-banaan-chocolade-ijs, donderdag proefden we van ons
sinaasappel-bananen-frisco en op vrijdag smulden we van een aardbeien-yoghurt-lolly.
We weten nu dat ijsjes maken niet moeilijk is en dat ze ook heel gezond kunnen zijn. In
de hoeken van de klas speelden we met waterverf-ijsjes, schepten we zand met ijsscheppers, in de plasticine-hoek boetseerden we kleurrijke ijscoupes en ons zelf
ingevroren speelgoed kapten we weer uit met hamers. Vele groetjes Sofie.

Leefgroep 3| Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag allemaal,
Ons thema talenten werd eind vorige week afgesloten. Toch blijven onze pauwendozen
nog in de klas want doorheen onze projecten ontdekken we hopelijk nog veel meer
talent! Het blijft dus het hele schooljaar door in de kijker staan.
We kozen een nieuw project: “hoe maak je taart, brood en koekjes?” Al dat lekkers
kunnen we niet zelf opsmullen, dus organiseren we hierbij een grote
koeken/taarten/broden-bak. De opbrengst ervan willen we schenken aan kinderen met
hartproblemen.
Met het mooie weer gingen we ook heel veel buiten leren! Splitsen met takjes, rekenen
met steentjes, kunstwerken maken met de natuur, heerlijk luid zingen,… het kan
allemaal!
Tot volgende week, met meer projectnieuws!
Groeten,
Shirley & Marjolein
N1 bekeek land-art en probeerde dit zelf ook uit.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag lezertjes,
Vrijdag hebben de Gekko's en Stokstaartjes hun ideeën voor een nieuw project
samengelegd. We hebben dan ook mogen stemmen, maar het was wachten tot
maandag op de uitslag. Het project dat verkozen werd is........ 'proefjes uitvoeren en
analyseren'. Deze week hebben we al wat proefjes uitgevoerd en besproken: een
aansteker onder een ballon met water en zonder water gehouden, een prop papier in
een glas water ondergedompeld zonder dat het nat werd, een paperclip laten drijven,...
Gisteren was het veldloop op het voetbalterrein van KVV Windeke. Een dikke pluim
voor alle lopers! Bij de Gekko's haalden Guus en Anth een medaille. Ook Merlijn, Billie,
Kato, Suzie, Stella en Finn liepen de longen uit hun lijf! De mama van Suzie, papa van
Finn, papa van Kato en juf Olaia stonden ook op het podium! Allemaal heel goed
gelopen dus!
Volgende week zijn we er weer met meer projectnieuws!
Gekkogroetjes van Finn en Nino

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Deze week waren we nog altijd bezig met het project verkiezingen.
We gingen wandelen om een paar plekken te bekijken en die punten te geven.
Ook ons forum deden we in het kader van verkiezingen.
In turnen deden we eerst een voorbereiding voor de veldloop en daarna hockey.
We hebben ook nieuwe banken gekregen, dat vinden we DE MAX.
Geschreven door Thebe en Jena JJJ

Verslag Oudervereniging 17/09/2018
Aanwezig: Tom van Wesemael, Tom Deboever, Annelies Sevenant, Martine Vande
Moortele, Pieter Janssens, juf Stefanie, Guy Vandaele, Nathalie Van Belle, Stijn Tuypens,
Evelyn Dewilde, Winne Caemaert
Verslagen oudervereniging op Smartschool zetten.
0. Financiën oudervereniging
Momenteel heeft de oudervereniging 7353 € in kas.
Financiële toestand van de oudervereniging nemen we als terugkerend punt op in de
agenda van elke vergadering.
1. Terugblik leefschoolfeest 2/6
Vegetarisch: misschien iets meer variatie
Kinderporties: kleiner maken
Rest evaluatie: zie vorig verslag

2. Terugblik Pimp je aperitief 16/9
Mooi weer, leuk, gezellig
Minder volk
Om te onthouden voor volgend jaar:
- Beginuur: eenduidig communiceren (nu werden twee verschillende
aanvangsuren gecommuniceerd)
- Vroeger datum communiceren: misschien zelfs reeds einde schooljaar of op
zijn minst bij aanvang schooljaar en ijsbrekersavond
- Algemeen: activiteiten communiceren met ad valvas borden aan ingangen
terrein (to do: Guy Vandaele)
- Eerste oudervergadering al eind augustus zodat er concrete afspraken
worden gemaakt over hoe promoten, wie wat doet,…
3. WK voetbal op groot scherm
Gezellig voor groot en klein, financieel succes
4. Planning activiteiten oudervereniging 2018-2019 (aandacht voor 25 jaar Leefschool)
Data (chronologisch):
Herfstwerkdag 20/10
Praatcafé 26/10
Oudervereniging 23/10
Spaghetti avond 24/11: Guy veggie, Gert vlees, tombola groentepakketten 
trekker: Tom, Evelyn, Stijn, pijnpunt blijft opruimen op zondag. Moeten mensen
voor gevonden worden!!!
Sint 6/12
Oudervereniging 3/12
Warmathon (Warmste week) aansluitend op een forum 14/12  Annelies,
Nathalie, Davy?, welke leerkracht?, Guy sportcommentator?
Praatcafé 20/12
Nieuwjaarsreceptie 11/1
Oudervereniging 24/1
Oudervereniging 20/2
Ontbijtpakketten 24/2 (niet 6/5, 28/3)  Tom VW, Valentine, Stefanie, Inne,
Stijn, nog anderen? Rieke sponsoring via bioplanet?
Kinderactiviteit
Ouderactiviteit 23/3: 25 jaar Leefschool Quiz  Guy en Stijn, Jan, Danny, Niki
draaien? (Evelyn vraagt)
Praatcafé 1/3
Praatcafé 5/4
Oudervereniging 25/4
Lentefeest 19/5
Oudervereniging 18/6
Praatcafé 25/6
Leefschoolfeest 25/5

Andere voorstellen voor activiteiten:
-

-

EHBO-cursus: niet in week van leefgroepvergadering (dus niet week van
8/10, 18/3)
Bram Van Parys* in amfitheater? Eventueel met leefschoolband als
voorprogramma  Winne vraagt na: wanneer kan, prijs
(*oud leerling leefschool, zanger the bony king of nowhere)
Film in het amfitheater sept 2019

5. Lut Celie + Pimp je speelplaats
Praktisch:
26/9 VM: rommel troostplek legen, parking opkuisen (kleiklinkers)
28/9 en 29/9: aannemer Stefaan komt Finse piste verder aanleggen (grindbed)
6/10: enkele ouders afboording Finse piste + geotextiel + daarna boomschors en
herstel voetbalveld
20/10: herfstwerkdag + catering horecateam?
Kleuterspeelplaats: aparte werkdag?
Financieel:
Overzicht: Annelies heeft een overzicht gemaakt van de realisaties en de financiële
balans van het pimp je speelplaats project. Zal binnenkort meegedeeld worden aan
alle ouders.
Bosmaaier: zou goed zijn om dit aan te kopen met de school/oudervereniging. Er
wordt geprobeerd om hier een subsidie voor aan te vragen.
Mobiliteitssubsidie prov. Oost-Vlaanderen: Annelies vraagt na hoeveel budget er nog
is. Stijn en kleuterjuffen bereiden een aanvraag voor om kleuterfietsen aan te kopen.
Nieuwe Pimpsubsidie: multifunctionele, beweegvriendelijke en gedeelde
speelplaatsen (ca. 15/10/18): 15000 €  om in het oog te houden.
Fruitpakkettenactie  Katrijn kijkt hiervoor
6. Varia
- PR oudervereniging:
o Website zou moeten aangepast worden: Nathalie vraagt eens aan Davy +
IT-papa (klas Stefanie)
o Stijn maakt overzicht van data oudervereniging + teams
- Volmacht rekening oudervereniging? Colruyt-kaart?
o Elke vergadering: overzicht boekhouding van vzw oudervereniging ter
inzage leggen
- Groenweg: schoolstraat?
o Team: ziet dat praktisch niet zitten om die hekkens te zetten
o Kan sowieso alleen maar vanaf september
o Geen eensgezindheid
- Werking Smartschool beter uitleggen? Op leefgroepvergadering
- Verlichting kleuterblok: knippert  zal vervangen worden
- Oproep aan ouders om mee te doen aan veldloop

Uitnodigiging Nobelprei 2018
Bepaal mee wie de veggie Nobelprei(s) 2018 wint en geniet van een leuke apero!
EVA Oosterzele reikt jaarlijks de
Nobelprei uit aan een Oosterzelenaar of
Oosterzeelse organisatie die het voorbije
jaar een opmerkelijke veggie bijdrage
leverde tot een meer plantaardige,
gezonde, milieu- en diervriendelijke
samenleving. In 2017 werd Cathy
Goyvaerts de laureate omdat ze elke
woensdag met Wonderworld een
afhaalmogelijkheid in Scheldewindeke
voorziet voor lekkere en gezonde veggie
en vegan gerechten.
Uit de longlist koos de jury van EVA Oosterzele dit jaar een aantal verrassende
genomineerden. De Carrefour Market Scheldewindeke kan naar de prei(s) dingen omdat
de supermarkt opmerkelijke inspanningen levert om het vegetarische en veganistische
aanbod uit te breiden en het gemengde gezinnen op die manier eenvoudiger maakt om
veggie inkopen te doen.
Daarnaast werd ook de Scouts St. Kristoffel Scheldewindeke genomineerd. Deze
jeugdbeweging organiseerde het voorbije jaar een toffe kookworkshop “koken met
kap(gr)oentjes”, hield een Donderdag Veggiedag op kamp, serveerde een smakelijke
veggie bbq op de Vuurfeesten en zijn van plan het komende jaar aan vleesvermindering
te doen.
Ook de Avalonhoeve staat op de schortlist. Kok-aan-huis, Tine Tomme, organiseert
namelijk veggie kooklessen en voorziet (h)eerlijke, plantaardige catering. Bovendien
komt binnenkort haar nieuwe veggie kookboek uit, Soul Kitchen.
Nieuw sinds dit jaar is dat het publiek mee kan bepalen wie op 30 september om
10.00u in het Erfgoedhuis te Moortsele de Nobelprei in ontvangst mag nemen. Je kan
stemmen tot vrijdagavond 28 september om 20.00.u via
http://gratispoll.be/poll/beit9b/
Bovendien nodigt EVA Oosterzele je van harte uit op de plechtige uitreiking met
aansluitend een (gratis) receptie. Bij voorkeur inschrijven voor vrijdag 28 september via
oosterzele@evavzw.be zodat we voldoende bubbels en hapjes in huis kunnen halen 😊

GroeNtjes,
Het EVA Oosterzele team

