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EDITORIAAL
Er werd weer heel wat beleefd, ontdekt en
geëxperimenteerd deze week. Ook de leerlingenraad kwam
een eerste keer samen en had meteen een boordevolle
agenda.
De appeltjes vliegen de deur uit. De glijbaan en de Finse
piste lachen ons reeds toe. 
We nodigen jullie ook uit voor de eerste
leefgroepvergadering aanstaande dinsdag of donderdag.
De uurregeling vind je in de rubriek ‘Leefschoolnieuws van
de directie’.
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
Schoolfotograaf:
Vrijdag 28/09 was de schoolfotograaf op bezoek op onze
school. Er werden individuele foto’s met gekleurde
achtergrond en klasfoto’s genomen.
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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 donderdag
12.00u
naar
 06/11,
04/12, 22/01,
26/02,
26/03,
bs.oosterzele@g-o.be
30/04,
28/05, 18/06 in de
 leraarskamer
Inzendingen op
papier
dienen
o.l.v.
Martine
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

MENU

 Zie website

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

De klassieke pasfoto (met witte achtergrond, zonder glimlach, …) zal dit schooljaar niet
beschikbaar zijn omdat er hieromtrent een nieuwe (nog striktere) regelgeving op komst
is. Hierdoor is de kans erg groot dat de huidige pasfoto wordt afgekeurd en we jullie
daarom nodeloos op kosten jagen.
Dank voor jullie begrip.
Leden van de leerlingenraad:
Niveau 1: Martha Foubert, Ida Wille
Niveau 2: Adriaan Neyt, Anabel Caluwé
Stokstaartjes: Titus Lievens, Pia Barrantes Devos
Gekko’s: Stella Caemaert, Suzie Colpaert
Feniksen: Timpe Caemaert, Siel De Clercq
Wolkenvangers: Nanou Haenebalcke, Wolf De Keuster
Eerste bijeenkomst: dinsdag 02/10/2018.
Leefgroepvergadering:
Dinsdag 09/10: 18.00u- 19.00u : leefgroep 4, 19.00u- 20.00u : leefgroep 3, 20.00u tot
21.00u: leefgroep 2
Donderdag 11/10: 18.00u – 19.00u: leefgroep 1, 19.00u – 20.00u: leefgroep 5
Martine

Leefgroep 1| Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
Veel activiteiten en beweging bij de jongste Leefscholertjes, maar deze pikken we er
even uit : een bedje timmeren met de papa van Lou, het verhaal 'Milan en de
tutjesboom' en daardoor ook een tutjesboom willen maken op school, met een
afgesneden petfles en een doekje schuimslurven blazen, Tik-Takpoppenspel, ...
Allemaal leuke dingen dus in ons klasje, tot volgende week!

Leefgroep2 | Kikkertjes
Hier zijn we weer met nieuws uit de kikkertjesklas. We hebben getekend met
houtskool, geplakt met takjes, 'zachte' steen (speksteen) leren bewerken met echte
materialen en als outdoor activiteit hebben we Hansje en Grietje hun voorbeeld gevolgd
en wegjes gemaakt naar speciale plaatsjes. Ook hadden we een feestje in de klas van
Liv, zij is eindelijk 4 jaar geworden en was enorm trots om dit samen met ons te vieren.
Bedankt voor de lekkere traktatie. Juf Lara was ook in onze klas en kon meegenieten
van de lekkernijen. Jullie denken waarschijnlijk wie is Lara? Ah , dat is een stagiaire
kleuteronderwijs die reeds een keertje kwam rondneuzen in onze gezellige klas. Je
hoort zeker nog meer van haar dit schooljaar.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hoi allemaal,
Maandag was een heel leerrijke uitstap bij ijscoman Joris. We hebben zelf alle
ingrediënten voor vanille-ijs mogen mengen en dan in de ijsmachine gedaan. Na een 8tal minuten kwam er al vers gedraaid ijs uit. En mmmmmmmm lekker dat dat was.
hartelijk dank aan Joris, kijk ook eens op 'cream and crunch' daar kan je nog meer
smaakjes bestellen en proeven. Op donderdag gingen we met de bus richting Drongen
om 'Dappertje Duif' te helpen om de post rond te dragen in het bos. In het bos waren
allemaal opdrachten over de herfst, het bos en de bosdieren. Als we deze tot een goed
einde brachten kregen we een puzzelstukje. Op het einde van de zoektocht maakten
we de puzzel op een soort magnetisch bord en ging de schatkist automatisch open. We
kregen voor onze klas een mooie 'dappere' medaille. Wat een leuke week hadden we
weer.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!
Deze week hebben we zelf proefjes gedaan in
de klas en aan elkaar voorgesteld. Dat was ons
eindproduct. Morgen komt de broer van juf
Lise om samen met ons proefjes te doen over
stollen, smelten, verdampen en condenseren.
Volgende week maandag komt John (de man
van juf Izabel) en doen we ook nog proefjes!
Dinsdag was het de expo van Pina en Billie, het
ging over schoenen. Morgen doen we de
verjaardag van Mona, zij is 8 geworden.
Groetjes van Nino en Guus

Verslag leerlingenraad 02/10/2018
Verslag leerlingenraad dinsdag 02/10:
Welkom aan alle leden van de leerlingenraad + foto genomen voor het overzichtsblad.
Werking en taak van de leden werden toegelicht.
Besproken hoe de ideeën uit elke groep naar de leerlingenraad kunnen gebracht
worden. Elke groep voorziet een doos/brievenbus. Voor de aanvang van elke
leerlingenraad nemen de leden de briefjes mee om te bespreken.
Besproken items:

Kinderen vragen om vanaf nu terug binnen in de speelzaal lagere te mogen spelen. Dit
kan bij regen en koud weer, juist gebruik van de strips/spelletjes, opruimen na gebruik,
rustig in de speelzaal.
Frietjes op donderdag: wij kunnen geen frietjes bakken omdat de keukenvoorziening
niet voldoet aan de voorwaarden.
Wieltjes zonder bescherming: kan niet omwille van veiligheid.
Er werden brieven met ideeën opgesteld door niveau 6 in het kader van hun project
verkiezingen.
Volgende zaken werden doorgegeven:
Dit geeft ons plezier en comfort: de bosjes, groen op school, doolhof, voetbalveld,
amfitheater, speeltuigenparcours, fietsenstalling.
Hier kan nog aan gewerkt worden: Finse piste verder aanleggen rond voetbalveld (is
voorzien tegen herfstvakantie), nieuwe netten voor de goals (aankoop werd geplaatst),
huisje verven (stond vorig schooljaar op de planning van de leerlingenraad maar werd
niet uitgevoerd), nieuwe basketbalnetten (aankoop werd geplaatst), zand in de kleine
zandbakken, dieren op onze school (er komt binnenkort een konijn, kippen kunnen ook
nog terecht in het kippenhotel van de school), nieuw touw aan speeltuig aan de
notelaar (sommige kinderen hebben liever geen bovenste touw meer want nu moet je
zelf de balans vinden om op het onderste touw te stappen), hoger doolhof (struiken
moeten nog groeien), stenen muurtje aan de berken (gevaarlijk), boomhut maken (zie
plan pimp-je-speelplaats), nieuwe wilgenhut voor de kleuters, wilgenhut lagere sterker
maken.
Volgende data leerlingenraad:
06/11, 04/12, 22/01, 26/02, 26/03, 30/04, 28/05, 18/06 telkens om 8.45u in leraarskamer.

