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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leefschoolnieuws van de directie
Herfstwerkdag:
Aan alle volwassenen en kinderen die afgelopen zaterdag
meegeholpen hebben tijdens de herfstwerkdag een dikke
merci. Dankzij jullie oogt het terrein aantrekkelijk en zijn
een aantal klussen uitgevoerd. Top !
Aan iedereen een deugddoende, zonnige, zalige vakantie
en tot maandag 5 november.
Martine

12/12: facultatieve
oudervereniging
12/11:
dag
12/01: spaghettifestijn
Nieuwjaarsreceptie
24/11:
30/01: pedagogische
oudervereniging
28/11:
studiedag
24/02:–kinderactiviteit
10/12
14/12: cultuurklas N3 en 4
27/02: Warmathon
leefgroepvergadering:
14/12:
Lg 2: 18 – 19 uur
20/12: oudercontact
Lg 1: 19 – 20 uur
11/01: nieuwjaarsreceptie
5: 20 – 21 uur
02/02: Lg
kinderactiviteit
01/03: leefgroepvergadering
19/03:
Lg 4:
– 19
leefgroep
5, 18
4 en
3 uur
Lg 3: 19 – 20 uur
▪ 21/03: leefgroepvergadering
▪ leefgroep
05/03: oudervereniging
2 en 1
17/03: start
leefschoolband
+ouderfuif
▪ 11/03:
inschrijfperiode
▪ broer/zus
17/05: oudervereniging
27/05: ouderactiviteit
Lentefeest/Communie
▪ 23/03:
02/06:–Leefschoolfeest
▪ 27/03
29/03: boerderijklas N2
12/06: start
oudervereniging
▪ 01/04:
inschrijfperiode
iedereen
▪Praatcafé:
01/04 – 03/04: bosklas N3 en N4
21/12 vanaf
15.30 uur
▪ 19/05:
Lentefeest/Eerste
▪ Communie
09/02 vanaf 15 uur
30/03 vanaf
15 uur
▪ 25/05:
Leefschoolfeest
26/06 vanaf
15.30 uur
▪ 11/06:
facultatieve
dag
▪ 12/06: pedagogische studiedag
▪Leerlingenraad:
25/06: oudercontact
19/12, proclamatie
23/01, 20/02,N6
27/03, 15/05
▪ 26/06:
en 05/06 van 8.45u tot 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

MENU

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

DEADLINES

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Onze eerste sprokkelronde met meegebrachte materialen
heeft zijn effect niet gemist want ons nieuw project was
snel gekozen: Hoe kunnen we een gekke clown zijn?
Gek doen, geen probleem voor sommigen maar echte
clownerie met hier en daar een jongleer oefening bleek
toch niet zo makkelijk als we dachten. We hebben reeds
geoefend om te jongleren met doekjes, ballen, ringen,
kegels en zelfs raketlintjes. Gek doen als een clown ging
dan weer vlotter.

Leerlingenraad:
Elektronische
inzendingen
stuur je
▪▪ 06/11,
04/12, 22/01,
26/02, 26/03,
voor
donderdag
12.00u
naar
30/04, 28/05, 18/06 in de
bs.oosterzele@g-o.be
leraarskamer
o.l.v. Martine
▪ 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

We hebben de witte stille clown leren kennen die aan pantomime doet en de kleurrijke
gekke clown die gek stapt, grapjes uithaalt en van de stoel valt. Na de vakantie willen
we nog clownerie op een fiets en een pony doen en gaan we elk iets kiezen om te tonen
aan de jongste kleuters. Ons doel is om deze kleine rakkers aan het lachen te brengen.
We gaan dit voorbereiden en aankondigen met een affiche, inkomticketjes en zelfs
popcorn zal er aanwezig zijn. Echt iets om naar uit te kijken NA de herfstvakantie. Ik ga
er alvast van genieten en de kinderen zullen er ook deugd van hebben, even de
batterijen terug opladen.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hoi,
We sloten deze week ons project af. Alle meters gaan weer mee naar huis.
Wist je dat we deze week een aardappel met omtrek 35 cm in de klas hadden ? Wat
groot en zwaar was die. Wist je dat er in een maatbeker van 1500 ml 4 drinkbekers van
Marcel passen? Wist je dat Tristan en Korneel de langste naam van de klas hebben? En
dat Mon zijn naam de kortste is? Wist je dat we in onze schooltuin grote en kleine
blaadjes hebben? En dat je die kan sorteren van klein naar groot? Wist je dat meten met
de 'm' van mama, Mon, mond, melk, magie, mug, map,..... begint ? Heel veel weetjes
en nog veel meer, maar eerst genieten van een weekje vakantie met het gezin.
Vele groetjes en tot later, Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag iedereen,
Maandag en dinsdag was het hier alle hens aan dek om de bestellingen voor onze
koekenbak rond te krijgen. Er werden pannenkoeken, zandkoekjes en wafels gebakken
en granola gemaakt. De kinderen gingen bij elk groepje helpen. Ze mochten zelf deeg
op de pannetjes doen, pannenkoeken omdraaien, wafeldeegbolletjes maken om in het
machine te leggen, kloppen en rollen op het koekjesdeeg, vormpjes uitsteken, enz… Er
werd hard gewerkt! Tegen de namiddag kon er veel ingepakt worden en ook hiervoor
staken de kinderen de handen uit de mouwen. Dinsdag gingen we verder wafels bakken
en inpakken.
De juffen zijn heel trots op de inzet van alle kinderen.
We willen ook nog alle ouders en grootouders hartelijk bedanken. Zonder hen was het
zeker niet mogelijk.
In totaal bakten we ongeveer 1000+ zandkoekjes, 560 wafels, 450 pannenkoeken en
maakten we kilo’s granola! Goed voor €800 dat we via Music For Life mogen schenken
aan vzw kinderhartfonds.
Groetjes,
De juffen

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag allemaal,
Deze week hebben we goed gewerkt aan ons opzoekwerk! De meesten zijn al klaar. Als
het opzoekwerk bij iedereen af is gaan we het voorstellen aan de Stokstaartjes.
We hebben ons voorblad gekrast, het is een mooi resultaat! De maandag na de vakantie
gaan we naar de Sterrenwacht in Gent.
Dinsdag zijn we met het 3de en 4de samen gaan turnen. We mochten daarna op de
speeltuin aan De Kluize spelen. Woensdag deden er 8 kinderen van het 3de en 4de mee
aan de badmintonles na de middag. Dat was heel leuk!
Prettige vakantie!
Groetjes van Mona en Mare

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.
07/11
23/01
27/02
29/05

gymland
badminton dubbel
netbal
minivoetbal

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

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: vrijdag 9 november 2018 om 20u in de bibliotheek van Oosterzele
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

Spaghettifestijn 24 november 2018

