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EDITORIAAL

AGENDA

Nieuwe projecten werden gekozen en jullie hulp wordt
gevraagd om het project levensecht te maken. Waar
kunnen jullie ons mee plezieren? Een bezoekje naar het
ziekenhuis voor de pareltjes, muzikanten en hun
instrument voor de schelpjes en astronomen voor een
avondje sterrenkijken samen met de gekko’s.
Zaterdag is het herfstwerkdag! Frank beloofde alvast mooi
weer! Jullie komen toch ook.












Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Peuterkijkdag:
Gaat door op woensdag 24/10 van 8.45u tot 11.35u voor alle
instappers na de herfstvakantie.
Martine

Leefgroep 1| Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal, hallo!
Deze week werkten we voor het eerst met de
sprokkelkoffer. De Pareltjesgroep was duidelijk in de ban
van het ziekenhuis en hun nieuw project is dan ook voor de
hand liggend : Wat is er allemaal in het ziekenhuis?
De schelpjesgroep was erg enthousiast over de gitaar van
Madeleine en de ukelele van Katrijn. Hun nieuw project was
dus ook al even voor de hand liggend : Muzikantje, speel
eens wat voor mij?
Alle materialen, verhalen, ... ivm deze projecten zijn vanaf
maandag welkom.
Wie de pareltjesgroep kan helpen om een
ziekenhuisbezoek te kunnen bekomen zal blij onthaald
worden.
De schelpjes zijn dan vooral op zoek naar iemand die zijn
muziekinstrument even wil komen tonen en laten horen.
Mooie weken dus in ons klasje, tot volgende week!
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12/12: herfstwerkdag
oudervereniging
20/10:
(9 – 16 uur)
12/01: facultatieve
Nieuwjaarsreceptie
12/11:
dag
30/01: spaghettifestijn
oudervereniging
24/11:
24/02:pedagogische
kinderactiviteitstudiedag
28/11:
27/02:–leefgroepvergadering:
10/12
14/12: cultuurklas N3 en 4
Lg 2: 18 – 19 uur
14/12: Warmathon
Lg 1: 19 – 20 uur
20/12: oudercontact
Lg 5: 20 – 21 uur
11/01: nieuwjaarsreceptie
01/03: leefgroepvergadering
02/02:
kinderactiviteit
Lg 4: 18 – 19 uur
19/03: leefgroepvergadering
Lg 3:
– 20
leefgroep
5,19
4 en
3 uur
05/03: leefgroepvergadering
oudervereniging
 21/03:
 leefgroep
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
2 en 1
17/05: start
oudervereniging
 11/03:
inschrijfperiode
 broer/zus
27/05: Lentefeest/Communie
02/06:ouderactiviteit
Leefschoolfeest
 23/03:
12/06:–oudervereniging
 27/03
29/03: boerderijklas N2
 01/04: start inschrijfperiode
Praatcafé:
iedereen
21/12 vanaf
15.30
uur N3 en N4
 01/04
– 03/04:
bosklas
09/02 vanaf
15 uur
 19/05:
Lentefeest/Eerste
 Communie
30/03 vanaf 15 uur
26/06 vanaf
15.30 uur
 25/05:
Leefschoolfeest
 11/06: facultatieve dag
Leerlingenraad:
12/06: pedagogische studiedag
19/12, oudercontact
23/01, 20/02, 27/03, 15/05
 25/06:
en 05/06
van 8.45u tot
 26/06:
proclamatie
N6 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine
Forum:
 26/10 door Schildpadjes, 16/11 door
Zeepaardjes, 30/11 door
Stokstaartjes, 14/12 door Feniksen,
25/01 door Wolkenvangers, 08/02
door Zeepaardjes vanaf 14.30 uur
 Zie website
Praatcafé:
 26/10, 20/12, 01/03, 05/04 en 25/06
vanaf 15.30 uur

MENU

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

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Meten, wat is dat leuk. Dank je wel voor al die meters, maatbekers, thermometers,
waterpassen, spuiten,... Ze komen goed van pas. We hebben onszelf reeds gemeten,
allerlei voorwerpen uit de klas vergeleken en opgemeten met verschillende
voorwerpen,... Tijdens onze outdoor hebben we takjes en stokken gemeten + van groot
naar klein gesorteerd. De rolmeter van wel 30m vonden de kinderen super lang en onze
juf is bijna zo groot als een plooimeter. We sloten de week af met 5 leuke
gezelschapsspellen, merci om mee te komen spelen met onze schildpadjes.
XXX Sofie

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Bakkertje bakkertje bak,
Wat maakten wij op maandag een super leuke uitstap!!!! We gingen op bezoek naar de
bakkerij van de mama en papa van Alicia. Wij hebben daar heel veel geleerd en vooral
heel veel mogen doen en eten. De kinderen vonden het gewoon super en de juffen
natuurlijk ook. Zo hebben we zelf een broodje gemaakt, bij sommigen was het een rond
en bij sommigen was het een lang. We maakten ook een sandwich manneke met
chocolade, chocoladebolletjes, een koekje met frangipane,.. We hebben daar echt
mogen ervaren wat een bakker allemaal maakt. Ook maakte de papa super lekkere
oliebollen voor ons, wij konden niet meer stoppen met eten, zo lekker was het daar
allemaal.
Op het einde van de dag kwam de mama dan met elk zijn eigen zakjes zodat we thuis
ook nog eens konden verder smullen en nagenieten van onze uitstap!!!!!
Dit was een uitstap om nooit meer te vergeten!!!
Dikke merci aan de ouders van Alicia voor de fijne dag vol enthousiasme en aangepast
aan onze kinderen en ons project!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag iedereen,
Vrijdag is ons nieuw project 'Hoe ziet onze ruimte eruit?' gekozen. Maandag hebben we
vragen opgesteld en verdeeld. We zijn ook aan ons voorblad begonnen. Daarbij
moesten we met felle kleurtjes van wasco's een wit blad inkleuren. Daarna hebben we
erover geschilderd met zwarte verf. Morgen gaan we daar dan sterren en planeten in
krassen met een tandenstoker.
Er zijn veel kinderen die al boeken meegebracht hebben. Dus we kunnen ook aan ons
opzoekwerk starten.
Vandaag was het toneel voor N4. Walter Janssens was de regisseur. Er waren 2 acteurs.
Het toneelstuk noemde: Shhht! Dus we mogen niet verklappen wat er in gebeurt. :)
Tot volgende week!
Groeten van Mona en Merlijn

SVS
Beste ouders,
Zoals jullie weten nemen we elk schooljaar deel aan enkele SVS-activiteiten op
woensdagnamiddag. Het aanbod is dit schooljaar heel mager maar hopelijk houdt dit
jullie niet tegen.
Ik kijk of er nog andere mogelijke activiteiten bij kunnen komen en ook voor sport na
school kijk ik nog wat er kan aangeboden worden.
24/10
07/11
23/01
27/02
29/05

badmintoninitiatie
gymland
badminton dubbel
netbal
minivoetbal

2de graad
1ste graad
3de graad
3de graad
3de graad

Scheldewindeke
Herzele
Scheldewindeke
Scheldewindeke
Scheldewindeke

Sportieve groeten,
Marjolein

Ecocomedy voor volwassenen
Toen de dieren nog spraken (en wat de mensen daarvan maken) is een
natuureducatieve comedy voorstelling door Joeri Cortens over de communicatie tussen
mensen, dieren, planten, … in geuren en kleuren … en wat er zoal kan mislopen. Apen
apen apen na? Gaan spinnen op het web? Twitteren (blauwe) vogeltjes zelf wel eens?
En vooral … wat bakken we er zelf van? Zijn we beland in een communicatie-revolutie
of verstaan we elkaar steeds minder?

Joeri Cortens is lesgever bij Natuurpunt en is ook gekend door zijn tv-optredens bij
\"Het zijn net mensen\" op Vier en door zijn wekelijks radionatuurpraatje bij “De
Weekwatchers” op Radio 2.
Breng je partner, vriend of vriendin mee.
Afspraak: 20u in de bibliotheek van Oosterzele (Stationsstraat 13, Scheldewindeke).
Prijs: 5€ voor leden van Natuurpunt en 8€ voor niet-leden.
Zeker zijn van je ticket? Gelieve in te schrijven via onderstaand emailadres of via de site
van bib Oosterzele.
Voor vragen contacteer info@natuurpuntoosterzele.be.
Hopelijk tot dan!
Natuurpunt Oosterzele

