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EDITORIAAL
Na een fantastisch einde van het eerste deel van het
schooljaar en een deugddoende vakantie, zijn we vol
enthousiasme deel twee ingevlogen. Nieuwe
projecten zagen het levenslicht, reeds opgestarte
projecten werden verdergezet. Ook buiten de
schooluren valt er de volgende weken heel wat te
beleven op de Leefschool: herfstwerkdag,
spagghettifeest en warmathon. Voor elk wat wils dus!
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
De tocht in het donker: De tocht in het donker,
georganiseerd net voor het ingaan van de herfstvakantie,
was een fantastisch succes ! Druppelsgewijs kwamen de
mensen zich aanmelden. Per groepje van ongeveer 30
personen werden ze naar de klas van de Wolkenvangers
gebracht om daar te genieten van het eindproduct van het
project “Hoe kunnen we zelf een film maken ?” van
leefgroep 5. Proficiat aan alle begeleiders en kinderen van
leefgroep 5. Daarna startte de tocht. Groot en klein heeft
ervan genoten. De figuranten onderweg wisten hun rol
glans te geven. Hartelijk dank aan alle aanwezigen, de
organisatoren Guy, Tom en Izabel en aan alle andere
helpende handen voor deze sfeervolle afsluiter van het
eerste deel van het schooljaar.
Herfstwerkdag: Wie nog van sfeervolle momenten wil
genieten is zeker welkom op de herfstwerkdag van
zaterdag 16/11 vanaf 9.00u. Hopelijk ben jij er ook bij.
Martine

AGENDA


















12/12: herfstwerkdag
oudervereniging
16/11:
vanaf 9 uur
12/01: spaghettifeest
Nieuwjaarsreceptie
23/11:
30/01: warmathon
oudervereniging
13/12:
van 15.30 – 17.30
24/02:
kinderactiviteit
uur
voor
ouders (kinderen overdag)
27/02:–leefgroepvergadering:
16/12
20/12: cultuurklas N3 en N4
Lg 2: 18 – 19 uur
19/12: oudercontact
Lg 1: 19 – 20 uur
10/01: nieuwjaarsreceptie
5: 20 – 21 uur
05/02: Lg
pedagogische
studiedag
01/03: kinderactiviteit
leefgroepvergadering
07/02:
Lg 4: 18 – 19 uur
10/03: leefgroepvergadering
Lg 3: 19 – 20 uur
12/03: leefgroepvergadering
05/03:–oudervereniging
16/03
18/03: geschiedenisklas
17/03: leefschoolband
leefgroep
5 (N5 en N6)+ouderfuif
17/05: oudervereniging
28/03:
ouderactiviteit + fuif
27/05:–Lentefeest/Communie
20/04
22/04: boerderijklassen N2
02/06: lentefeest/eerste
Leefschoolfeest communie
26/04:
12/06:–oudervereniging
18/05
20/05: gemeenteklas
leefgroep 4 (N3 en N4)
Praatcafé:
02/06: facultatieve dag
21/12 vanaf
15.30 uurstudiedag
 03/06:
pedagogische
09/02 vanaf
15 uur
 06/06:
Leefschoolfeest
30/03 vanaf
15 uur
 25/06:
oudercontact
26/06 vanaf
15.30 uur
 29/06:
proclamatie
Leerlingenraad:
Forum:
19/12,14.30
23/01,
20/02,
27/03,
15/05
 vanaf
uur
op 15/11,
29/11,
en 05/06
van24/01,
8.45u tot
9.10u
de
13/12,
10/01,
21/02,
6/3,in20/3,
leraarskamer
o.l.v.
Martine
¾,
15/05, 29/05,
12/06
en 26/06
Praatcafé:
 vanaf 15.30 uur

MENU

Leerlingenraad:
 26/11 in de leraarskamer o.l.v.
 Martine
Zie website

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

DEADLINES

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
-Ons nieuw project is gekozen! Het heet : 'Wat doet de tractor op het veld?'.
Moest er iemand een tractor tot op school kunnen krijgen of weten waar we een tractor
of andere machine op een veld aan het werk kunnen zien: heel graag een seintje en
eeuwige dank!
-Deze week was Jona jarig hiephiephoera en een dikke kus lieve schat.
-Nog een praktische vraag : na een vakantie zijn pantoffels of laarzen vaak niet meer op
school. Willen jullie ze a.u.b. steeds weer meegeven? We gebruiken ze dagelijks.
-Zaterdag 23 november is het spaghettifeest op school, jullie zijn allen hartelijk
uitgenodigd!
Groetjes en tot volgende week!

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo iedereen,
Deze week brachten we allemaal iets mee naar de klas. We hebben projectvragen leren
formuleren om zo tot een keuze te komen. Die ideeën gaan van brood bakken, spinnen,
geld, ballonnen, pizza's, instrumenten,.....tot pannenkoeken bakken. Volgende week
lees je meer over onze keuze en uitwerking van ons nieuw project.
Tot dan, Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen,
Deze week werkten we weer flink verder aan ons project. Er werd opzoekwerk gedaan,
voorbladen gemaakt, geknutseld met karton, gedanst als dieren, naar dieren gezocht
op school enz… We hoorden ook een verhaal over een sterretje dat graag anders wou
zijn. Ze wou net zoals de dieren zijn, want die worden liever gezien… Maar het sterretje
leerde gaandeweg dat iemand anders zijn niet altijd ‘beter’ is en dat je nog het best
gewoon jezelf bent!

Bij niveau 2 leerden we de eerste keer over maal.

Groetjes van leefgroep 3 😊

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste mensen,
Voor de vakantie keken we samen naar een Halloweenfilm!
Deze week hebben we niet veel project gehad omdat juf Lise ziek was. Dinsdag zijn we
naar het bos geweest aan de Lange Wal. Daar hebben we samen met Dirk (pepe van
Nino) naar kriebelbeestjes gezocht. We mochten deze met een lepel opnemen en in een
loepepotje doen. Daarna gaf Dirk bij elk insect meer info.
We kennen nu het verschil tussen een duizend- en een miljoenpoot en weten ook dat
pissebedden ademen via kieuwen!
Groetjes van Karst en Numa!

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezertjes!
We zijn er na een welverdiende vakantie weer goed ingevlogen!
We zijn maandag vol enthousiasme gestart met ons nieuw project: beroepen. Onze
opdrachten lopen van voorblad tot techniek tot het zelf regelen van een doe-activiteit
dat te maken heeft met ons zelf gekozen beroep.
Onze klas heeft veel verschillende beroepen gekozen: bakker, verkoper, dierenarts,
verpleegster, ... en zoveel meer. Op dinsdag werkten we hier nog even aan verder, maar
dan gingen we gaan turnen: onze uithouding werd nogal op de proef gesteld met al die
loopspelletjes.
's Ochtends kregen we een uitgebreide expo over tractors van Floriant!
Woensdagochtend ging onze themakring over de wereldsolidariteit: hoe proberen
acties als 11.11.11 en Artsen zonder grenzen de wereld te verbeteren? Daar weten we nu
heel wat meer over.
Op donderdag komt juf Sofie niet meer, en juf Karolien heeft dat goed gedaan. Tijdens
muzische hebben we van alles omtrent beroepen gedaan! Tof!
Tot de volgende!
Korneel en juf

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo iedereen,
Ik wil nog even zeggen dat we onze film ‘the walking dead’ GEWELDIG vonden. Hopelijk
jullie ook? Geen nachtmerries gehad?
Deze week hebben we aan ons nieuw project gewerkt en dat is BEROEPEN. We kregen
een bundel met allerlei taken: opzoekvragen, spreekwoorden, voorblad ontwerpen,
uitstap regelen, … Dat was tof! We gaan er de volgende week zelfstandig aan verder
werken.
Misschien gaan we ook wel op bezoek bij één of ander beroep. Naar een bakkerij?
Chocoladefabriek? Dat wordt leuk! En lekker … 😊
Simon en juf

VERSLAG OUDERVERENIGING 5/11/2019
Aanwezig: Nelle Messiaen, Annelies Sevenant, Tom van Wesemael, Bert Verstraete,
Jonne de Koning, Danny Van Den Rul, Tom Deboever, Joris Van Crombrugge, Thomas
Van Theemsche, Juf Karolien
1.
Wijziging statuten vzw oudervereniging: stand van zaken
Nieuwe functies: Voorzitter (Tom van Wesemael), secretaris (Stijn Tuypens) en
penningmeester (Bert Verstraete).
De documenten worden nu in orde gebracht ter voorlegging aan de Griffie: moet wel
degelijk echt voorgelegd worden en kan niet digitaal (tegen volgende vergadering).
Maaike moet nog haar pas laten inlezen bij de bank.
 TO DO: na de wijziging dit vermelden in de Flashboem.
2.
Financieel overzicht oudervereniging
Bert geeft financieel overzicht: ca. 8900 € in kas.
Opbrengst Appelverkoop: 557 €
Opbrengst Tocht door het donker: nog niet helemaal duidelijk, maar netto-opbrengst
(ca. 200 à 300 €). Met de opbrengst wil het team een degelijke lamineermachine kopen.
Ze vragen of de oudervereniging ev. kan bijpassen.  akkoord van de oudervereniging
Geplande/gewenste uitgaven – opgelijst uit vorige vergaderingen:
Glijbaan kleuterheuvel + startplateau (ca. 3000 €)
reeds goedgekeurd op
oudervereniging sept.
2019
Voetbaldoelen
Kleuterfietsen + fietsenberging kleuterfietsen (cfr.
subsidiedossier, waarbij je als aanvrager 1/3 financiert, de
provincie financiert dan 2/3)

momenteel geen
subsidiegeld vanuit de
provincie. En niet zeker
of er in 2020 budget
vanuit de provincie
voorzien is. Dus even on
hold. Annelies neemt
hiervoor begin 2020
contact op met de
provincie.

Krullebolmethode (borden buiten om op te krijten) (ca.
300-400 €)

reeds goedgekeurd op
oudervereniging sept.
2019

Weerstation (Canon cultuurcel?, technische school?, via
hogeschool?)

reeds aangekocht

Kleine zandbakken: Zouden moeten vervangen worden.
Maar eigenlijk kiezen we liever voor een grotere
zandbak/zandspeelplek voor de kinderen van de lagere
school (cfr. voormalig kasteel en zandspeelplek)
Bakfrigo om nog meer te promoten dat kinderen een
gezonde lunch meenemen naar school, die dan lekker koel
kan bewaard worden

langere termijn

Zou zeer goed zijn om ook te gebruiken bij feesten (ipv
telkens huren nu). Stijn vraagt aan Sodexho. Eventueel via
Collect and go (of outlet van de Colruyt)
 TO DO: PJS-werkgroep nog eens samenroepen + extra oproep nieuwe ouders ifv
verder blijven nadenken over de inrichting van de buitenruimte.
3.
Terugblik Tocht door het donker 25/10
Activiteit die algemeen zeer goed bevonden werd. Heel leuk voor de deelnemers met
een geschikt ‘schrikgehalte’. Enkel de film werd als beangstigend ervaren voor de
kleinsten.
Ca. 85 volwassenen + kinderen aanwezig.
Zeker voor herhaling vatbaar! Om een volgende keer mee te nemen:
- Iets te lang voor de allerkleinsten (in duur)
- Veiligheid: niet goed zichtbaar op donkere wegen + soms moeilijk om in de grote
groep een overzicht over de kinderen te bewaren
- Aan medewerkers in het veld drank meegeven
Een dikke dankjewel aan de organisatoren!
4.
9-15

Herfstwerkdag 16/11
u: iedereen brengt eigen picknick mee

Op het to do-lijstje allerlei onderhouds- en herstelwerken:









Boordjes Finse piste herstellen
Keermuren heuvels checken
Bergkot naast fietsenstalling opruimen en hoekje voorzien voor
de oudervereniging  TO DO: Thomas checkt bij Djuro of dat nu
wel kan
Hagen scheren
Maaiwerken
Afval naar containerpark brengen
…

 TO DO:
- Thomas contacteert Djuro ivm opruim bergkot naast fietsenstalling
- Takenlijst aanvullen (Annelies + team)
- Communicatie (Annelies)
5.
Spaghettifeest 23/11
Nog beperkt aantal inschrijvingen, maar komt wel op gang. Eerste shift wordt wellicht
heel druk.
Sponsoring loopt goed. Eventueel later externe sponsoring vragen bij lokale handelaars.
Tom VW maakt placemat.
Tombola met groentenmand van Ourobouros.
Juf Sofie doet inschrijvingen.
Lijsten voor helpers aangeschreven (ook zeker voor vrijdagavond en zondagmorgen!).
Dessert: Joris (Cream & Crunch) komt met de ijscremekar. Alleen grondstoffen zullen
aangerekend worden. Met hoorntjes. Dikke dankjewel aan Joris (Cream & Crunch)!
Verlichting richting pad naar oude refter met lichtslinger of spot? Thomas vraagt aan
Djuro of draadloze spot kan gebruikt worden.
6.
Sinterklaas 6/12
Er worden geen koekjes gebakken door de oudervereniging. Dus volledige organisatie
van school.
7.
Warmathon 13/12
Annelies trekt samen met Stijn, Nathalie, Karen, Lea, Jonne, Ann-Marie, Joris en Olaia.
Annelies trekt dit evenement, maar kan niet aanwezig zijn op activiteit zelf.
Activiteit analoog aan vorig jaar met opbrengst voor een initiatief tvv de Warmste Week
De bar zal opgezet worden in de zaal van de lagere school. Joris wil meehelpen aan de
bar namiddag + mee in voorbereiding.
Ook aandacht voor opruim daags nadien.
 TO DO:
- Inschrijvingen doorgeven aan Tom (ifv drank) (Annelies)
- Welk goede doel zullen we steunen? Aan team vragen (Karolien)
8.
Data volgende vergaderingen
Donderdag 23 januari 2020
Maandag 2 maart 2020
Dinsdag 12 mei 2020
Dinsdag 16 juni 2020

9.
-

-

-

-

-

-

Varia
Scholengordel 12/5/20: gemeente organiseert dit over de scholen heen voor 5de
en 6de leerjaar. De kinderen fietsen dan van school naar school waar telkens iets
te doen is. We zouden het leuk vinden om hieraan mee te doen. We zouden iets
kunnen doen op de speelplaats bv. parcours. Danny wil dat wel trekken.  TO
DO: voorleggen aan Martine (Karolien)
Streekmotor 21: Subsidiemogelijkheid waarbij je zelf fondsen verzamelt via
crowdfunding. Het ingezamelde bedrag wordt dan door de organisatie
verdubbeld. Project moet wel een maatschappelijk doel hebben. Bv. ifv
(gecontroleerde) openstelling van de speelplaats.  Dit jaar doen we niet mee.
Eventueel met Pimp je speelplaats werkgroep over nadenken + concretiseren ifv
latere oproep
Bord aankondiging Forum: kan er sandwichpaneel gezet worden aan de
ingangen op dagen waarop het forum doorgaat? Eventueel gewoon vaste
advalvas borden aan de ingangen plaatsen waar ook andere aankondigingen
kunnen gebeuren. Moet dan wel door iemand ingevuld worden: dit kan een
opdracht zijn voor de oudste kinderen.  vragen aan Martine of OK is dat er
vaste borden aan ingang komen + aan team vragen of oudste leerlingen de
aankondigingen kunnen doen (bv. 2-wekelijks op ochtend van forum of daags
voor forum) (Karolien)
Nelle vraagt het huiswerkbeleid van de school te herzien omdat er vaak druk en
stress ontstaat bij huiswerk. Er zijn diverse standpunten voor en tegen. Er
bestaat ook reeds lange tijd een huiswerkvisie van de school.
We beslissen het volgende:
o Dit thema wordt op de volgende schoolraad gebracht
o Eventueel eens een lezing laten geven over dit thema?
o Jolien Van Grimbergen (mama Madeleine): geeft workshops voor
leerkrachten ‘Relaxatie voor kinderen’: eventueel eens een workshop op
onze school organiseren
o in een mini-werkgroepje hier verder over nadenken.
Moestuinplantjesverkoop: Ivan van De Patisson wil mee als verkooppunt
fungeren voor moestuinplantjesverkoop. Tom VW zal hem contacteren. Wil Sien
terug bloemenzaad verkopen?  TO DO: Annelies vraagt aan Sien
Ruimer communiceren zodat ook externen kunnen aankopen + eventueel thuis
laten leveren voor kleine meerprijs
Normaal opnieuw 2 afhaalmomenten
Vraag ivm maximumfactuur:
Cfr. uitstap Zoo Antwerpen: moet cash betaald worden. Is dat wettelijk?  TO
DO: aan schoolraad + aan Martine vragen (Karolien)
Intussen werd reeds hierover gecommuniceerd via Smartschool:
Beste ouders,
De betaling voor de uitstap naar de zoo mag niet cash doorgaan. U hoeft dus op dit moment
geen betaling meer cash mee te geven. De uitstap + vervoerskosten zal volledig

gefactureerd worden op de facturatie van november. (Ouders die reeds betaalden krijgen
de centen morgen terug mee naar huis.)
Mogen wij vragen indien er bedenkingen zijn ivm uitstappen, betalingen of andere, u in de
eerste plaats te richten tot de betrokken juffen.
De kosten van onze uitstap naar de zoo hebben wij getracht om zo laag mogelijk te houden.
Aangezien er komende periode geen schoolbus beschikbaar is, hebben wij ervoor gekozen om
met de trein naar Antwerpen te gaan. Dit is de meest voordelige en veilige optie. Wij hebben
ook begeleiders nodig, omdat we voor zo'n grote uitstap niet met slechts 2 juffen
mogen/kunnen/durven zo ver op stap te gaan met onze grote bende jonge kinderen. Ook de
begeleiders hun treinvervoer en ticket van de zoo moeten vergoed worden.
Wij houden voor alle uitstappen, kosten voor project en andere, steeds rekening met de
maximumfactuur. Dit bevat uiteraard ook alles wat al cash aan jullie werd gevraagd.
Dank voor jullie begrip.
Groeten,
Shirley en Jana

-

Organisatie van ‘Dag van de…’: Dit jaar werden/worden al deze dagen apart
georganiseerd (leerkracht, kinderverzorger, directie, poetspersoneel,…). Vanaf
volgend jaar allemaal bundelen en op één dag organiseren.
Nelle + Bert organiseren/coördineren dit schooljaar verder de diverse dagen.

Volgende vergadering Donderdag 23 januari om 20 u

PAËLLA-AVOND VOOR OEGANDA – 7 DECEMBER 2019

LICHTEN AAN, VEILIG OP DE BAAN!
Ook dit najaar zet de politiezone Regio Rhode & Schelde extra in op fietscontroles en
meer specifiek op de controle van fietsverlichting. De actie 'Lichten aan, veilig op de
baan!' is op 15 oktober gestart en loopt tot eind februari 2020
Tijdens deze donkere maanden is het uiterst belangrijk dat fietsers goed zichtbaar zijn.
Zo zijn een fluohesje en goede fietsverlichting een must voor elke fietser die zich veilig
wil verplaatsen. Wij raden alle fietsers aan, om in het belang van de eigen veiligheid, hun
fiets in orde te stellen. Bruikbare tips kan je o.a. terugvinden via de website van de
Fietsersbond: https://www.fietsersbond.be/fietsverlichting
Tijdens de actie 'Lichten aan, veilig op de baan' besteedt de lokale politie van
Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele extra aandacht aan fietsverlichting.
Hierbij zal er in eerste instantie preventief en informerend worden opgetreden. In
tweede instantie zullen de politiemensen ook verbaliseren waar nodig. De
verkeersdienst zal hiertoe bijkomende controles uitvoeren op locaties waar veel fietsers
passeren (aanrijroutes naar scholen, stationsbuurt, sporthallen, ...).
Wie in orde is, mag een fijne beloning verwachten!
Maar wat zijn nu de gevolgen als je niet in orde bent? Als beide lichten niet werken, kan
je een onmiddellijk inning van 58 euro verwachten. Heb je een technisch defect aan de
verlichting, zal je een waarschuwing krijgen. Dit betekent dat de politie je tijd geeft om
het euvel te verhelpen. Je dient je dan met de herstelde fiets aan te bieden voor
controle.
Naast de controles op fietsverlichting zal de politie tevens extra aandacht besteden aan
de naleving van de algemene verkeersregels door fietsers. De nadruk ligt op
hoffelijkheid in het verkeer, ook van fietsers!
Samen houden we het veilig op de baan!

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!
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

OOSTERZELE – FIETSGEMEENTE 2020

Beste directie,
Momenteel loopt de campagne Fietsgemeente 2020. Deze verkiezing is niet nieuw,
maar wordt wel voor het eerst als echte publieksverkiezing georganiseerd.
Als fietser geef je je mening over de beleving, infrastructuur en communicatie. Begin
volgend jaar worden de 9 genomineerden bekend gemaakt in het Nieuwsblad.
Een externe jury zal dan ter plaatse gaan en de genomineerdegemeenten onderzoeken.
De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt op het Fietscongres op 26 mei 2020.

Deze verkiezing is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)in
samenwerking met de Fietsersbond en Het Nieuwsblad.
Langs deze weg roepen we jullie graag op dit bericht te verspreiden onder het
onderwijzend personeel, leerlingen en hun (groot)ouders, vrienden en kennissen.
Kunnen onze inwoners de inspanningen die al gedaan zijn appreciëren, zijn zij samen
met ons fier op onze gemeente? Een goede score is een blijvende motivatie om het
gemeentelijke fietsbeleid verder uit te bouwen.
Het invullen van de enquête duurt maar een paar minuutjes maar geeft de gemeente
een unieke kijk op zijn fietsbeleid.
De bevraging invullen kan via https://www.fietsgemeente.be/
met vriendelijke groet
Henky Martens
Gemeentebestuur Oosterzele
Dienst mobiliteit en ambulante handel
Dorp 1, 9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 31
henky.martens@oosterzele.be

Christ Meuleman
Schepen voor mobiliteit en
en openbare werken
gsm. 0497 48 08 51
christ.meuleman@oosterzele.be

SPAGHETTIFESTIJN ZATERDAG 23 NOVEMBER
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de oudervereniging een spaghettifestijn. Op
zaterdag 23 november nodigen we jou, je familie en vrienden graag uit om spaghetti te
komen eten op de leefschool !
Jullie kunnen kiezen tussen spaghetti bolognaise of vegetarische spaghetti. Deze
laatste kunnen we alvast warm aanbevelen, en wordt terug bereid door Vers en Veggie
uit Balegem, winnaar van de Nobelprei 2019.
Na de spaghetti kunnen jullie in de turnzaal terecht voor een dessertje. Eén van onze
resident DJ’s draait er. Wie weet wordt het terug een classic leefschoolfeestje !
Je kan kiezen tussen drie eetmomenten:
- Eetmoment 1: 17u00 tot 18u30
- Eetmoment 2: 18u30 tot 19u30
- Eetmoment 3: 19u30 tot 21u00
Inschrijven kan tot en met dinsdag 19 november via onderstaand invulstrookje (mee te
geven met je zoon of dochter) of door te mailen naar tomdeboever@yahoo.com.
Betaling vooraf via overschrijving op rekeningnummer BE53 3631 2900 1653 van VZW
Vereniging de Leefschool (vermeld zeker de naam van één kind en zijn/haar klas).
Tot dan !

Ik ……………………………………….. mama/papa van ……………………………
uit klas ……………………………… schrijf in voor het spaghettifestijn op 23 november.
0 Eetmoment 1

0 Eetmoment 2

0 Eetmoment 3

