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EDITORIAAL
Na een heerlijk weekje herfstvakantie zijn onze batterijen
weer helemaal opgeladen. Het werd dus een drukke maar
boeiende week voor alle groepen. Nieuwsgierig?
Lees dan vlug deze goedgevulde editie en geniet van het
verlengde weekend!
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Even opfrissen i.v.m. afwezigheden van je kind
lagere: gelieve er steeds voor te zorgen dat je kind na een
afwezigheid het briefje van de dokter of de ouder afgeeft
aan de betrokken leerkracht. Dinsdag 13/11 komt de
verificateur langs om dit allemaal te controleren.
Afwezigheden waar geen briefje voor werd ingediend
wordt aangeduid als “ongewettigd afwezig” en bij meer
dan 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid dien ik een
dossier “problematische afwezigheid” op te maken. Dit
geldt enkel voor kinderen van de lagere of een kleuter die
een jaartje langer in de kleuterklas blijft.
Respect en zorg dragen voor…: omdat we merken dat
vele kinderen hun kledij, doosjes, … laten rondslingeren op
de speelplaats wordt vanaf heden “de wasmand” in elke
groep van de lagere terug ingevoerd. Na de kring wordt de
wasmand op de speelplaats gezet in het vak onder de
oranje luifel en voor het einde van de dag wordt deze in de
klas terug leeggemaakt. Gedurende de dag kunnen de
kinderen hun spullen daarin deponeren. De kinderen van de
leerlingenraad hebben meegeholpen om deze werking uit
te tekenen. Ook voor de kinderen van leefgroep 3 is een
apart boekentassenrek voorzien zodat hun boekentassen
niet meer voor de inkomdeur liggen. Hartelijk dank
leerlingen van de leerlingenraad om deze goede ideeën aan
te brengen en aan alle kinderen door te geven !
Maandag 12/11 geen school: facultatieve dag.
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AGENDA











12/12: facultatieve
oudervereniging
12/11:
dag
12/01: grootouderfeest
Nieuwjaarsreceptie
20/11:
lg3
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

Dinsdag 20/11: grootouderfeest voor kinderen uit leefgroep 3 in de namiddag
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
Veel nieuwe gezichten deze week : Lucian, Isaac en Sistine kwamen naar de
Pareltjesklas en Mariam en Elena (zusje van Alicia) zijn gestart in de Schelpjesklas.
Welkom lieve schatten!
Deze week was hun welbevinden een groot accent, maar hebben we ook allerlei leuke
en boeiende activiteiten gedaan.
Zo hebben we dinsdag alle materialen van onze nieuwe speelkoffer mogen ontdekken.
Vooral de paardentuigjes hadden erg veel succes! Hiihiiiihii, tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Dag allemaal,
Deze week was een intense week voor de kikkertjes. Zo hadden we op dinsdag onze
uitstap naar de Buckwalhoeve in Gavere waar we acrobatie deden op een paard (voltige
genaamd). Iedereen was super enthousiast en het weer zat ook mee, kortom een
succesvolle uitstap. Dit ook mede door de vele helpende handen van mama's, oma's en
opa's, nogmaals een dikke merci. Op donderdag deden we dan ons eindproduct: een
grappige voorstelling/circus voor leefgroep 1. Alles hadden we voorzien: inkom met een
kaartje, een zakje popcorn voor de kijkers, grappige clowns tot zelfs een acrobatische
act (de piramide). Als ik nadien aan de kinderen vroeg wat het leukste was aan ons
project dan zeiden ze allen : ons optreden! We kunnen dus concluderen dat dit een
geslaagd project was. Volgende week dinsdag komt juf Lara(stagiaire) in onze klas om
met de kinderen te sprokkelen voor een nieuw kort projectje rond: in de straat. We zijn
al benieuwd wat onze aandacht zal trekken... De week nadien werkt ze de interesses
van de kinderen dan uit.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Dag iedereen,
Deze week was een inoefenweek met veel rijmen, letters zoeken en benoemen en vrije
teksten maken. Volgende week komt juf Loran op bezoek en gaan we op zoek naar een
nieuw project voor tijdens haar stage.
Grt Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hey allemaal,
Na de vakantie mochten wij een nieuw kindje in onze klassen verwelkomen. Gabrielle is
gestart in het tweede leerjaar en is vanaf nu ook een Maanvisje. De kinderen keken heel
erg uit naar haar komst en wij vinden haar zeker een tof en lief meisje! We kijken er naar
uit om haar nog beter te leren kennen.
Bij het begin van de week hebben we ons project rond ‘de koekenbak’ afgerond. Onze
planning werd helemaal afgewerkt en we konden nog nazinderen over ons geslaagd
eindproduct!
Tijd voor een nieuwe brainstorm voor een volgend project. Het bleek niet evident en de
meningen van de kinderen waren heel verdeeld. 3 projecten konden op ongeveer
evenveel stemmen rekenen:
1) Wat gebeurde er tijdens de oorlog?
2) Hoe ziet de onderwaterwereld eruit?
3) Hoe organiseer je een feest?
Het leek ons niet eerlijk om er zomaar eentje uit te kiezen, dus gaven we de kinderen de
opdracht om over hun project naar keuze thuis al eens na te denken over hoe we het
project leerrijk en leuk kunnen maken. Daarover mochten ze ook al iets meebrengen.
Met deze informatie kunnen we aan de slag om reclame te maken over het
voorkeursproject. Hopelijk komen we zo tot het kiezen van een project waar iedereen
kan naar uitkijken.
Wat het gaat worden, lees je vast en zeker in de volgende flashboem!
Groeten,
Marjolein & Shirley

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen
Wij, de stokstaartjes, zijn volop bezig met het maken van eigen instrumenten.
Voor de vakantie kwamen de papa en opa van Nina allerlei blaasinstrumenten tonen.
Sommige klonken heel grappig. We mochten zelf ook veel proberen. De klarinet was
best moeilijk.
Met onze instrumenten willen we zelf een concert geven.
We maakten reeds een uitnodiging, maar de datum is nog een verrassing.
Eerst moeten we nog veel oefenen, zoals echte muzikanten!
Groetjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag allemaal!
Iedereen is volledig uitgerust na een weekje
vakantie. We zijn er dan ook direct weer ingevlogen!
Maandag hebben we de Sterrenwacht van UGent
bezocht. Daar hebben we naar een 3D-film gekeken
met speciale brilletjes. We hebben ook door een
telescoop mogen kijken die 2000 kg weegt!
Dinsdag hebben we ons opzoekwerk in het net
geschreven. We gaan dit vrijdag aan elkaar
voorstellen. Volgende week stellen we het voor aan
de Stokstaartjes.
Groetjes van Linde en Matz

Leefgroep 5 | Feniksen en Wolkenvangers
Dag iedereen,
Wij van leefgroep 5 (wolkenvangers en
feniksen) doen mini-projectjes voor de
warmste week.
We hebben per groepje een goed doel
gekozen zoals hachiko, wwf, kom op tegen
kanker, regenboog Genk, dierenartsen
zonder grenzen en nog andere.
Binnenkort zouden wij graag rekenen op
jullie steun. Wij gaan allerlei lekkers
klaarmaken en verkopen. Hou dus goed de
agenda van je kind in het oog om wat centjes
mee te geven. Je kind zal blij zijn iets lekkers
te mogen eten in de pauze of in de opvang
en wij zijn blij te kunnen meedoen met mooie acties!
In dit kader organiseren we ook een kinderfuifje op 30 november van 18u15 tot 20u15.
Info volgt!
groetjes,
Ella, Bran en juf

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.
23/01
27/02
29/05

badminton dubbel
netbal
minivoetbal

3de graad
3de graad
3de graad

Scheldewindeke
Scheldewindeke
Scheldewindeke

Sportieve groeten,
Marjolein

Verslag leerlingenraad dinsdag 6 november 2018
Het was een zeer productieve leerlingenraad met tal van knappe ideeën en enkele
directe, concrete uitvoeringen ! Dank voor jullie inbreng !
Er is een vak voor de boekentassen nodig voor de kinderen van leefgroep 3 want zij
plaatsen hun boekentassen meestal voor de inkomdeur. Nanou, Wolf, Siel en Timpe
hebben dit uitgetekend en Djuro heeft dit direct in de fluoverf gezet. Zij brachten ook
de info naar de klassen toe. Dus check !
We hebben ook gesproken over te weinig respect/zorg dragen voor de tuin, speelplaats,
speelgoedkoffer, kledij, … en hoe we dit best kunnen aanpakken. De kinderen nemen
dit item mee in hun groep en gaan samen op zoek naar oplossingen hiervoor. Deze
ideeën worden dan in het team van 19/11 besproken met de leerkrachten.
Wel werd reeds een oplossing voorgesteld voor rondslingerende kledij en doosjes => we
gebruiken terug de wasmand. Elke groep van de lagere heeft een wasmand met
embleem en hieromtrent werden samen afspraken gemaakt en doorgegeven in elke
groep.
De afspraken zijn: het wordt een vaste, aparte taak op het takenbord, na de kring wordt
de boterhammenbox naar de refter gebracht en de wasmand naar de aangeduide
plaats naast de oranje deur van de lagere (zie geschilderd vak) , kinderen leggen
gedurende de dag hun spullen (kledij, doosjes, …) in de wasmand wanneer ze buiten
spelen, voor het einde van de dag worden de brooddozenbox en de wasmand terug
binnen gebracht en worden deze leeggemaakt. Rondslingerende kledij wordt bij
Martine gebracht. Kinderen kunnen het daar komen ophalen. We duimen dat iedereen
zijn best zal doen om dit goed te laten werken….
Een schommel op de school wordt afgeraden omwille van veiligheidsredenen.
Volgende leerlingenraad: donderdag 15/11.

Verslag oudervereniging 23/10/2018
Aanwezig: juf Valentine, juf Lieselot ,Tom Van Wesemael , Mathieu Van der Straeten,
Stijn Tuypens en Tom De Boever
Herfstwerkdag 20/10
Goede opkomst, veel werk verzet maar de werkplanning is niet volledig gehaald =>
tweede werkdag noodzakelijk ?
Spaghetti-avond 24/11
-

zelfde scenario als vorig jaar: 3 shiften, dessert in de oude refter, veggie –vlees
zelfde leveranciers
oproep voor helpers voor de opbouw, de avond zelf en het opruimen volgt
interesse voor sponsoring op de placemat wordt eerst in de school zelf nagegaan
uitnodiging zal via smartschool en flashboem verspreid worden en in een tweede
fase in de boekentassen

Warmathon 14/12
Voorlopig geen verdere info, geen organisator aanwezig
Opbrengstactiviteit ontbijtpakketten 24/2
De vraag wordt gesteld of de activiteit haalbaar is. Sowieso beperken tot Oosterzele.
Uitnodiging om te brainstormen zal door Tom VW verstuurd worden via smartschool
Lut Celie en Pimp
Lut Celie was afwezig tijdens de laatste vergadering, een nieuwe datum moet nog
vastgelegd worden.
Eén gevoelshoekje is afgewerkt, het tweede is nog in opbouw.
Varia
-

knipperende verlichting kleuterblok nog niet hersteld
podcast over vogels door Begijn Le Bleu => kan hier iets mee gedaan worden in de
klassen ? Eventueel assisteren bij het maken ervan.
meer structuur steken in oudervereniging ? Overdracht bij de organisatie van
activiteiten (praatcafé, spaghetti-avond, ouderactiviteit, …) ? Draaiboek ?
rekeningstand bij begin van elke vergadering vermelden => opgevolgd door Tom
DB
aankoop (geluids)box ter vervanging van huidig onhandig en groot model ?
EHBO: datum wordt nog vastgelegd (maand maart of april 2019 ?)
volgende oudervereniging op maandag 3 december 2018.

Ecocomedy voor volwassenen

Spaghettifestijn 24 november 2018

