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EDITORIAAL
De eerste projecten lopen ten einde. Dat betekent dat we
kunnen genieten van de eerste eindproducten van dit
schooljaar: een leerrijke en lekkere tentoonstelling over
chocolade, zelfgemaakte wereldkaarten boordevol
interessante weetjes hangen te pronken in leefgroep 4 en
binnenkort de première van 2 authentieke leefschoolfilms
van leefgroep 5.
Veel leesplezier!

TOCHT DOOR HET DONKER

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

12/12: appelverkoop
oudervereniging
14/10:
12/01: grootouderfeest
Nieuwjaarsreceptie
24/10:
(kleuters)
30/01: vuuroudervereniging
25/10:
en lichttocht
24/02:oudervereniging
kinderactiviteit om 20 uur
05/11:
27/02: herfstwerkdag
leefgroepvergadering:
16/11:
vanaf 9 uur
Lg 2: 18 – 19 uur
23/11: spaghettifeest
Lg 1: 19 – 20van
uur15.30 – 17.30
13/12: warmathon
Lgouders
5: 20 –(kinderen
21 uur overdag)
uur voor
01/03:–leefgroepvergadering
▪ 16/12
20/12: cultuurklas N3 en N4
Lg 4: 18 – 19 uur
▪ 19/12: oudercontact
Lg 3: 19 – 20 uur
▪ 10/01: nieuwjaarsreceptie
05/03: pedagogische
oudervereniging
▪ 05/02:
studiedag
17/03: leefschoolband
▪ 14/02:
kinderactiviteit +ouderfuif
(ov)
17/05: leefgroepvergadering
oudervereniging
▪ 10/03:
27/05: leefgroepvergadering
Lentefeest/Communie
▪ 12/03:
02/06:–Leefschoolfeest
▪ 16/03
18/03: geschiedenisklas
▪ leefgroep
12/06: oudervereniging
5 (N5 en N6)
▪ 28/03: ouderactiviteit + fuif
▪Praatcafé:
20/04 – 22/04: boerderijklassen N2
21/12 vanaf
15.30 uur communie
▪ 26/04:
lentefeest/eerste
09/02–vanaf
15gemeenteklas
uur
▪ 18/05
20/05:
▪ leefgroep
30/03 vanaf
15 uur
4 (N3
en N4)
26/06 vanaf
15.30 uur
▪ 02/06:
facultatieve
dag
▪ 03/06: pedagogische studiedag
▪Leerlingenraad:
06/06: Leefschoolfeest
19/12, oudercontact
23/01, 20/02, 27/03, 15/05
▪ 25/06:
en 05/06
van 8.45u tot 9.10u in de
▪ 29/06:
proclamatie
leraarskamer o.l.v. Martine
Forum:
▪ vanaf 14.30 uur

MENU

Praatcafé:
▪ vanaf 15.30 uur
▪ Zie website
Leerlingenraad:
▪ in de leraarskamer o.l.v. Martine

Zin om mee de donkere nacht in te gaan?
Op 25 oktober doen we een spannende wandeling rondom
de leefschool. In kleine groepjes word je begeleid op een
wandeling vol verrassingen, aangepast aan klein en groot.
Schrijf je in voor deze leuke activiteit bij juf Izabel.
Je betaalt dan de avond zelf 5 euro en je krijgt hiervoor op
je tocht een hapje en een drankje.
De wandeling duurt ongeveer een uurtje. Nadien kan je nog
gezellig bijkletsen in ons praatcafé op school.
Amusement verzekerd!
En nadien kan je de hele herfstvakantie bekomen...
Tot dan!

DEADLINES
MENU

▪ Elektronische inzendingen stuur je
voorwebsite
donderdag 12.00u naar
▪ Zie
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.
▪ donderdag
12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

DEADLINES

OPVANG
Tatjana is bereikbaar op het nummer 0472/45.32.48 tijdens de ochtenopvang van 7u tot
8u30 en tijdens de avondopvang van 16u tot 18u.

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Beste ouders,
Regen en wind … de herfst is in het land en de jongste Leefscholertjes zijn helemaal
enthousiast!
Deze week zijn we ons nieuw project : 'Lou in het herfstbos' opgestart en deden we
allemaal superleuke dingen. En als je hoort over 'prikprikprik': jaja, een egel dat ben ik!
Volgende week maandag gaan we naar het bos. Joepie!
We starten ook met de kadootjes die we gaan maken voor onze grootouders. Het gaat
heel mooi worden, zijn jullie al benieuwd?

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo daar,
We hebben afgelopen 2 weken nog veel beleefd. Zo hebben we ons project rond auto's
afgerond. En ja, een auto heeft ook een ketting. Dit hebben we kunnen zien in de
garage van Koen, papa van Mon. We hebben ook de natuurkoning en -koningin mogen
helpen met opdrachtjes in de Kaaihoeve. We kregen bezoek van juf Delphine, die
regelmatig als 2de jaarstudente kleuteropleiding zal mee volgen en mee les geven in
onze klas. Lou is nu ook 4 jaar en werd gevierd in de klas: dikke proficiat man. We sloten
de week af met heel veel leuke gezelschapsspelletjes.
Daaaaag, juf Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Welkom iedereen bij de Flashboem van de
Stokstaartjes! Vrijdag hebben we evaluatie van
ons project gedaan. Daarna was het lang
weekend en dus maandag geen school. Dinsdag
hebben we al onze papieren in de mappen
gestoken en de verjaardag van Anabel gevierd!
Woensdag was er themakring over reclame. We
leerden dat de winkel heel veel doet om ons
meer te laten kopen.
Donderdag hebben we ons project aan elkaar
voorgesteld aan de hand van onze eigen
wereldkaart. We deden ook al een brainstorm
voor ons nieuw project.
Tot volgende week!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!!
Deze week kiezen we ons nieuw project.
We zijn elk gestart met een woordspin. Daar moesten we woorden op zetten waar we
graag rond willen leren. Nadien hebben we met elk woord een vraag opgesteld. Er zijn
al veel goede ideeën. Vrijdag hakken we de knoop door!
Bij niveau deden we outdoorlearning rond evenwijdigheid, loodrechte stand en
snijdende rechten.
Groetjes van de Gekko's!

Leefgroep 5 | Feniksen
Hallo! Bonjour! Hi! Ola!
Woepwoep! Maandag was er geen school! Hebben wij lekker genoten van een extra
dagje weekend! Hopelijk jullie ook allemaal!??
De rest van de week hebben wij ons enorm bezig gehouden met het storyboard van
onze film: wij vulden de dialogen aan per scène, beslisten waar er gefilmd moet worden
en waar de camera moet staan en moet op inzoomen... Amai, wij zijn echt enorm klaar
voor de opnamedag!
Op dinsdagochtend leerden Timpe en Briek ons van alles over het vogelbekdier...
Interessant??!! Echt wel! Speciaal beestje :-)
's Namiddags deden we een tof spel samen met de wolkenvangers!
Toedels!
Briek en juf Sofie

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
We zijn de week gestart met een dagje vakantie .
Dinsdag hebben we ons opzoekwerk aan elkaar voorgesteld.
Woensdag zijn we gaan zwemmen.
En dan zijn we donderdag terug begonnen met repeteren en opnemen van de scènes.
Het wordt spannend!
En vergeet niet 25 oktober om half 7 naar de première te komen kijken …. om
vervolgens de tocht door het donker te doen!
Tenminste … als jullie dan nog durven!!
Groetjes van Kamiel

SPEELSE ZWEMKAMPEN IN MELLE

DAG VAN DE LEERKRACHT 2019
Leefschoolleerkracht

melodie : er is een nacht – Guus Meeuwis

Je denkt misschien, wat doen die hier
Om 8 u ’s morgens met een bandje met vier
Zeven weken zwoegen aan de voorbereiding
Maar we doen het snel, want straks is het kring
’t is om te zeggen dat we heel straf blij zijn
Dat onze pagadders bij jou kunnen zijn
Die creatieve aanpak en die blije blik
Straks lukt het niet meer, zonder een enkele snik (want jij bent een)
Leefschoolleerkracht, die je normaal alleen in films ziet
(een) Leefschoolleerkracht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Een leefschoolleerkracht waarvan ik dacht dat ik ‘r, nooit ontmoeten zou
En vandaag vieren we feest, voor jou oh oh (x2)
Je hebt het allemaal, ook talent en energie
En steeds een oplossing, bij jou geen anarchie
In rang voor mijn kind, sta je terecht aan de top
Tegenin de juf gaan, een regelrechte flop

Onze dankbaarheid, tonen we hier
Ik wou alleen nog zeggen, wees gerust fier
Alleen dat raadsel, is het de vloer of het plafond ?
Maar jij blijft blijkbaar ook, eeuwig jong ( want je bent een)
Leefschoolleerkracht, die je normaal alleen in films ziet
(een) Leefschoolleerkracht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Een leefschoolleerkracht waarvan ik dacht dat ik ‘r, nooit ontmoeten zou
En vandaag vieren we feest, voor jou oh oh (x2)

PlantAARDIGE activiteiten EVA Oosterzele najaar 2019
EVA Oosterzele maakt er een gezellig en klimaatvriendelijk veggie najaar van en
organiseert opnieuw tal van interessante activiteiten en lezingen voor jong én oud! See
you there!
Woensdag 16 oktober: ‘Beestenboel’ met Dirk Draulans
Rasverteller Dirk Draulans presenteert in ‘Beestenboel’ op humoristische wijze grote en
kleine beestjes, variërend van onzichtbare mijten die in je wenkbrauwen leven tot een
eenzame Groenlandse walvis uit het hoge Noorden die voor onze kusten terechtkwam.
Je leert mannetjes kennen die als een speldenkop in het lichaam van een vrouwtje
leven, je ontdekt wie de slimste vogel in de klas is, je mag het lelijkste dier op aarde
aanschouwen, maar bovenal krijg je een grote portie respect binnengelepeld voor het
prachtige ecosysteem op deze aardbol. Dirk Draulans ijvert al jarenlang voor het
zorgzaam omgaan van dit natuurlijke evenwicht, is gekant tegen de industriële veeteelt
en de nefaste invloed ervan op het klimaat en… eet zo vaak mogelijk vegetarisch. EVA
Oosterzele ondersteunt bijgevolg graag samen met Natuurpunt deze boeiende
beestenboellezing in de bib te Scheldewindeke.
Wanneer? 16 oktober om 20.00u in de bib te Scheldewindeke
Reservatie is noodzakelijk via info@natuurpuntoosterzele.be of via
bibliotheek@oosterzele.be /09 362 81 17
Prijs? 6 euro voor EVA- en/of Natuurpuntleden; 8 euro voor niet-leden

Zaterdag 16 november: Eten uit de regenboog! ‘Je darmflora heeft een serieuze
invloed op je mentale gezondheid’ – lezing door Dr. Annelies Moons

Met deze voordracht nodigt EVA Oosterzele je uit om bewuster te leren omgaan met je
voedingskeuzes. Duurzame voeding draagt bij tot een gezond lichaam én een gezonde
planeet.
‘De belangrijkste oorzaak van veel chronische ziekten is ons verkeerd voedingspatroon',
zegt Dr. Annelies Moons uit Hulshout. 'De overdosis snelle suikers in ons
voedingspatroon is problematisch. Maar daarnaast is er ook nog de overdaad aan
dierlijke en bewerkte vetten die zich opstapelen in ons lichaam. We gaan ervan uit dat
alles snel opgelost raakt met een pilletje, maar zo werkt het niet. Met de meeste
medicatie behandel je symptomen, maar geen oorzaken. Uit onderzoek blijkt nochtans
dat gezonde plantaardige voeding de eenvoudigste, meest efficiënte én goedkoopste
manier is om je risico op de meest courante welvaartsziekten te doen dalen.'
Bovendien ontdekken onderzoekers daarnaast steeds meer verbanden tussen onze
darmflora en onze algemene gezondheid. Er huizen rond de honderd biljoen bacteriën
in onze darmen, vooral in de dikke darm. Snelle suikers, kunstmatige zoetstoffen en
vetten dragen bij tot de groei van slechte bacteriën in onze darmen. Naast fysieke
klachten kan een verstoorde darmflora ook een serieus effect hebben op je mentale
gezondheid. Negentig procent van het gelukshormoon (serotonine) in ons lichaam
bevindt zich in de darmen. Dit hormoon is ook belangrijk voor een goede slaapkwaliteit.
In deze presentatie krijg je in het kort een beeld van de impact van voeding op het
milieu en de milieuvoordelen van plantaardige voeding. Er wordt uitgebreid aandacht
besteed aan de gezondheidsvoordelen van een plantaardig voedingspatroon en je keert
huiswaarts met heel wat praktische tips om je eigen gezondheid en die van onze
planeet te verbeteren.
Wanneer? Zaterdag 16 november om 19.30u
Waar? Bib Scheldewindeke, ism met EVA Oosterzele
Prijs? 5 euro per persoon
Bij voorkeur inschrijven via oosterzele@evavzw.be
Heb je zin om samen met andere EVA vrijwilligers op een lekkere manier de wereld te
verbeteren? Geef dan zeker een seintje via oosterzele@evavzw.be

