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Welkom op ons
spaghettifestijn
23 november 2019
17 u. tot 21 u.

We draaien terug op volle toeren en zo’n extra dagje vrij op
maandag was mooi meegenomen.
Langs deze weg willen we Djuro een goed herstel
toewensen. Hopelijk kunnen we rekenen op een grote
bereidwilligheid bij onze ouders om het vervoer naar het
zwembad mee op te nemen nu er geen busvervoer mogelijk
is. Zo kunnen onze kinderen toch nog tot aan de
kerstvakantie tweewekelijks gaan zwemmen. Indien er te
weinig auto’s beschikbaar zijn voor de 2 groepen dan laten
we wel 1 groep zwemmen. De keer daarna is het dan de
beurt aan de andere groep. Zo hoeven onze kinderen deze
specifieke activiteit niet te missen.
Zaterdag 16/11 van 9.00u tot 15.00u is er onze
herfstwerkdag. Jullie hebben reeds een lijstje ontvangen
via smartschool wat we die dag zullen aanpakken. Jij komt
toch ook ?
Enkel voor de ouders die gebruik willen maken van de
opvang op woensdag in het Vinkemolentje: gelieve
minstens 1 dag vooraf aan Martine door te geven indien
jouw kind daar naartoe moet gebracht worden. Door het
wegvallen van het busvervoer nemen wij dit intern nu zelf
op. Daarom weten we graag vooraf of we vervoer voor deze
kinderen moeten regelen. Dank voor jullie begrip.

MENU

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

MENU
DEADLINES
Zie website

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

DEADLINES

Zaterdag 23/11 spaghettiavond: er zijn 3 shiften voorzien. Jij bent toch ook al
ingeschreven ? Zo niet, snel even regelen…. Wij rekenen terug op een mooie opkomst.
Zoals je weet wordt de opbrengst gebruikt om extra materialen voor onze kinderen aan
te kopen i.f.v. ijsbergrekenen en outdoorlearning.
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
De pareltjes gingen deze week volop op ontdekking over de tractor. We bekeken de
verschillende soorten tractors aan de hand van een boek, prenten en een filmpje. Bij
schrijfdans gingen we wielen maken, door de verf rijden met verschillende tractors, stro
stempelen, wielen maken voor onze tractor uit plasticine, knippen op de sporen van de
tractor, een memory spelen met verschillende tractors, ... kortom al een leerrijke week!
De schelpjes waren meer verdeeld qua projectkeuze en daardoor werkten zij dinsdag en
woensdag eerst rond de trein. We hebben een filmpje bekeken over het station en het
loket en het perron. En natuurlijk de trein! Nadien hebben we de verschillende stappen
uitgetekend en nu kunnen we zelf aflezen wat we moeten doen als we een treinrit
willen maken. We hebben het ook gedramatiseerd en gingen met de trein naar Spanje,
olé! We maakten ook een trein met 4 grote kartonnen dozen om ons in de klas als trein
te kunnen verplaatsen. Wat was dat moeilijk; het was een ware teambuilding😊
Donderdag en vrijdag sloten we dan aan bij de Pareltjes en de tractor, tuut-tuut!

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo iedereen,
Deze week is ons nieuw project van start gegaan: 'Hoe bak ik brood, pizza en
pannenkoeken?'
Op dinsdag kregen we hulp van Joris om een bruin brood en een chocoladebrood te
bakken. Het was nog niet helemaal koud of we hebben er al samen van gesmuld met
lekkere zelfgemaakte humus die Judith meegebracht had voor haar 4de verjaardag.
Proficiat hé meisje. We hebben ook een rekenspel gedaan met eitjes en zelf zoutdeeg
gemaakt waar we nu mee kunnen spelen in de klas.
Volgende week meer baknieuws,
groetjes Sofie.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
We hebben samen kunnen sprokkelen en kwamen tot het leuke project : Hoe
werken/rijden de voertuigen? . We splitsen dit op in kleine deelprojectjes en gaan leren
over vliegtuigen, grote en kleine voertuigen en hoe die juist werken en tot slot over de
speciale voertuigen van de politie en de brandweer. Maandag vliegen we erin, letterlijk
en figuurlijk hé. Alle spulletjes rond vliegtuigen, helikopters zijn maandag welkom in de
klas. We hebben deze week ook een leuk feestje gehad voor de verjaardag van Leon, hij
werd 4 jaar en dat hebben we met zelfgebakken koekjes gevierd.

Proficiat en hartelijk bedankt. Verder hebben we nieuwe instrumentjes leren kennen en
samen muziek gemaakt, de duploblokken boven gehaald en daar werden torens, huizen
en ook al voertuigen mee gebouwd. We krullenbollen er op los en werken onze egeltjes
af en leren nieuwe vliegbewegingen die onze armen los maken. We zijn vertrokken voor
de 'take off'. Inschepen en we zien je volgende week terug. Aankomst: onbekend.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo allemaal,
Deze week werkten we verder aan project. Bijna alle kinderen hebben alle activiteiten
op de planning afgerond. Er werden heel mooie voorbladen gemaakt, vlijtig
opzoekwerk gedaan, dieren gespot op school, dieren getekend, gespeeld met diertjes
en dieren geknutseld van karton.
Volgende week gaan we met de trein naar de dierentuin en daar kijken we enorm naar
uit!
Donderdagvoormiddag gingen we naar de Kluize voor een muziekvoorstelling van de
Piepkes. We hebben heel hard moeten lachen om het onderwerp ‘poephaar’. De
kinderen zaten op het puntje van hun zetel! 😃
Fijn weekend iedereen!
De Zeepaardjes en Maanvisjes
PS. Blub blub blub, blub blub blub blub blub, blub!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo,
Deze week hebben we voor de eerste keer aan ons insectenhotel gewerkt. De papa van
Matz is komen helpen om bamboe in stukken te zagen en deze daarna aan elkaar te
binden. Andere kinderen werkten verder aan hun opzoekwerk en voorblad. Vandaag
keken we naar een documentaire over insecten. We zagen hoe ze zich voortplanten,
hoe en tegen wie ze vechten en wat en hoe ze eten.
Groetjes van NUMA

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezertjes!
Maandag konden we genieten van een extra dagje vrij!
De dinsdagnamiddag stond in het teken van de doe-activiteit die Floriant en Alexine
geregeld hebben: een namiddagje de job uitvoeren van kleuterjuf.
Onze klas heeft drie groepjes samengesteld die elk op volgende week vrijdag elk een
kleuterklas zal gaan leiden. Zo gaan we bij juf Stefanie, juf Sofie en juf Lieselot! We
hebben die activiteiten dan ook al een beetje voorbereid op dinsdag, woensdag en
donderdag! We gaan lezen, knutselen, spelletjes spelen,... en dat allemaal binnen het
project van de kleuters! We kijken er alvast naar uit.

Op dinsdagnamiddag zijn we ook nog naar de sporthal gelopen samen met juf Izabel.
Daar kregen we een lesje hoogspringen en dan zijn we ook helemaal terug naar school
gelopen! Dat het plezant en sportief was, ja dat zeker! Gelukkig was het een zonnige
namiddag.
Op donderdag hebben we bij juf Karolien een spel rond beroepen gespeeld.
Vrijdagnamiddag doen we lekker verder met onze opdrachten rond beroepen.
Geniet van het weekend!
Briek en juf

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag iedereen,
Deze week werkten we verder aan ons contractwerk. Een aantal groepjes kregen al les
over de stroomkring: ze kunnen nu een stroomkring tekenen en ook maken! Alle
lampjes brandden! Ze leerden ook het verschil tussen een parallelschakeling en een
serieschakeling en waar je het best de schakelaar zet als je wil dat alle lampjes wel of
niet branden. Volgende week komen de andere groepjes aan de beurt.
Tijdens niveauwerk schreven we in N6 een verhaal voor Junior Journalist. We lezen die
nu voor aan elkaar. Er zitten hele grappige, hele spannende en hele ontroerende
verhalen tussen. We hopen op een winnaar!
Tot volgende week!
Emiel en de Wolkenvangers

DAG VAN DE NATUUR 23/11/2019
Misschien al ingeschreven voor de spaghetti-avond? Wel, die spaghetti zal nog zo
lekker zijn na een namiddagje werken in de natuur!
Op 23 november (Dag van de Natuur) gaan we bos aanplanten in ons natuurgebied in
de Gondebeekvallei. We beplanten een perceel van bijna 1 hectare met een 300-tal
bomen.
Een warme oproep aan iedereen - groot en klein -om een boompje mee in de grond te
komen steken en zo een kleine bijdrage te leveren aan meer natuur en aan het
klimaatvraagstuk. JNM Onderstebovenschelde komt alvast meehelpen. Hopelijk jullie
ook?
Wij zorgen voor een gezellige sfeer met (warme) drank, een tussendoortje en een
kampvuurtje. Indien mogelijk breng je zelf een spade mee. Laarzen zijn een must.
Afspraak om 13u30 aan het station van Landskouter. Meer info: dirk.fiers @skynet.be
--> En erna gezellig de voeten onder tafel met een lekkere spaghetti op de leefschool?
Hopelijk tot dan!
Groetjes
Barbara, Matthieu, Hannes, Annelies, Wouter en Sien (leefschoolouders, bestuursleden
NPO)

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!

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

