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AGENDA

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE

12/12: spaghettifeest
oudervereniging
 23/11:
12/01: warmathon
Nieuwjaarsreceptie
 13/12:
van 15.30 – 17.30
 uur
30/01:
voor
oudervereniging
ouders (kinderen overdag)
 16/12
24/02:–kinderactiviteit
20/12: cultuurklas N3 en N4
27/02: oudercontact
leefgroepvergadering:
 19/12:
Lg 2: 18 – 19 uur
 10/01: nieuwjaarsreceptie
 05/02: Lg
pedagogische
1: 19 – 20 uur
studiedag
Lg 5: 20 – 21 uur
 07/02: kinderactiviteit
01/03: leefgroepvergadering
 10/03:
 12/03: leefgroepvergadering
Lg 4: 18 – 19 uur
3: 19geschiedenisklas
– 20 uur
 16/03 –Lg
18/03:
 leefgroep
05/03: oudervereniging
5 (N5 en N6)
 28/03:
17/03: leefschoolband
ouderactiviteit ++ouderfuif
fuif
17/05: –oudervereniging
 20/04
22/04: boerderijklassen N2
27/05: Lentefeest/Communie
 26/04:
lentefeest/eerste communie
 18/05
02/06:–Leefschoolfeest
20/05: gemeenteklas
 leefgroep
12/06: oudervereniging
4 (N3 en N4)
 02/06: facultatieve dag
Praatcafé:
03/06: pedagogische studiedag
 06/06:
21/12 vanaf
Leefschoolfeest
15.30 uur
09/02 vanaf
15 uur
 25/06:
oudercontact
30/03 vanaf
15 uur
 29/06:
proclamatie
 26/06 vanaf 15.30 uur
Forum:
Leerlingenraad:
vanaf 14.30 uur op 29/11, 13/12,
 10/01,
19/12, 24/01,
23/01,21/02,
20/02,6/3,
27/03,
20/3,
15/05
¾,
en 05/06
van 12/06
8.45u en
tot26/06
9.10u in de
15/05,
29/05,
leraarskamer o.l.v. Martine
Praatcafé:
 vanaf 15.30 uur

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

Herfstwerkdag: ik wil langs deze weg iedereen heel erg
bedanken voor het fantastische werk dat geleverd werd op
de herfstwerkdag van zaterdag 16/11. De goten kunnen
terug het nodige water verwerken, de buurman glimlacht
nu hij naar onze haag kijkt, het amfitheater ziet er erg
opgeruimd uit en ook de fietsenstalling/berging kregen een
grondige opkuisbeurt. Dikke merci daarvoor.
Spaghettiavond: Zaterdag 23/11 vanaf 17.00u (3 shiften).
Dit zal terug een groot succes zijn wanneer we kijken naar
het aantal inschrijvingen. Wij zijn er alvast klaar voor.
Mocht jij nog even de mogelijkheid hebben om een handje
toe te steken dan is dit uiteraard heel erg welkom. Ook voor
de opkuis op zondag kunnen we altijd extra helpende
handen gebruiken.
Inschrijvingen 2020-2021: Vanaf maandag 2 maart 2020
om 8.30u starten we met de inschrijvingen voor
broers/zussen en kinderen personeel vanaf geboortejaar
2018. Dit is de voorrangsperiode. Vanaf maandag 23/03 om
8.00u starten de inschrijvingen voor iedereen eveneens
vanaf geboortejaar 2018. Wie nog vragen heeft kan tijdens
de schooluren telefonisch contact opnemen met de directie
op het nummer 09/362.49.63. Er is een 1ste infomoment
voorzien op woensdag 11/12 om 10.00u. Gelieve vooraf je
aanwezigheid te melden.
Martine

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

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Beste bakkers,
Deze week hebben we een rozijnenbrood gebakken met een broodmachine. Handig:
alle ingrediënten er in en de machine doet de rest. We hebben ook pizza gebakken.
Hiervoor moesten we wel weer onze mouwen omhoog doen want we hebben zelf ons
deeg gemaakt, gekneed, laten rijzen, uitgerold, belegd en afgebakken. Mmmm dat was
smullen, in geen tijd waren de 4 pizza's op. In onze knutselhoek leren we volop rondes
knippen en schilderen om zelf een pizza te knutselen. In de rekenhoek leren we eitjes
tellen, in de schrijfhoek schrijven we in bloem en in de poppenhoek leren we geld tellen
om boodschappen te doen in de winkel. Op woensdag gingen we met juf Lieselot naar
molenaar Michel. Hij heeft ons getoond hoe de molenstenen het graan tot meel malen
zodat wij dan al die lekkere dingen kunnen bakken. Op vrijdag kregen we bezoek van
enkele leerlingen uit leefgroep 5 die een project rond beroepen hebben. Ze kwamen
proeven van het kleuteronderwijs. Ze kwamen een verhaal vertellen, spelen met
brooddeeg, een liedje zingen en een spel spelen. Dat worden vast en zeker goede
kleuterleidsters/leiders.
Dank je Geertrui en Joris om te komen bakken, de oven uit te lenen en de uitstap naar
de Klepmolen te regelen.
Groeten Sofie.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
De vliegtuigen zijn o zo boeiend...we leren over alle soorten vliegtuigen: van
vrachtvliegtuigen die olifanten en auto's kunnen vervoeren tot een zweefvliegtuig dat
zonder motor kan vliegen. Raar hé?
We leerden ook hoe een zwaar, groot vliegtuig juist in de lucht kan blijven. Moeilijke
materie die we met een leuk filmpje proberen te begrijpen maar we onthouden vooral
dat de vleugels, de motor en de snelheid belangrijk zijn en dat het vliegtuig dan naar
boven wordt geduwd.
In de klas konden we ook inchecken in ons eigen vliegtuig , dit met vliegticket en
valiesje bij de hand. In de kring stijgen en dalen de vliegtuigen en helikopters er op los
en door samen te werken maakten we ook een groepsvliegtuig met dozen, flessen,
karton,... .
Kortom een druk gevulde intense maar o zo interessante week.
Volgende week kijken we uit naar de komst van juf Febe die ons alles gaat leren over de
grote en kleine voertuigen en de hulpvoertuigen.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen,
Ons project loopt stilaan ten einde. Dinsdag gingen we naar de Zoo van Antwerpen,
het hoogtepunt van ons project, want we keken er heel hard naar uit! We vertrokken
dinsdag vroeg met de trein en moesten in Gent een andere trein nemen. Na een lange
maar leuke treinrit kwamen we eindelijk aan in Antwerpen. Daar splitsten we ons op in
kleine groepjes om alle dieren te gaan ontdekken. We kregen ook een rondleiding van
een gids. Zij bekeek met ons wat er allemaal handig is aan de dieren. Lange armen bij
de apen, vinnen voor de vissen, een scherpe snavel voor de vogels,
camouflagekleuren,…
Het was een heel leuke dag! Ook nog eens bedankt aan de ouders die die dag mee
hebben begeleid. Zonder jullie was dit niet mogelijk.
Meer foto’s worden binnenkort naar jullie doorgestuurd.
Groetjes van Shirley & Jana

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste mensen,
Deze week hebben we goed verder gewerkt aan onze insectenhotels. De mama van
Matz, papa van Anaïs, papa van Lucca, papa van Corso, oma van Maxent, mama van
Felix en mama en papa van Anna zijn deze week komen helpen. Super bedankt voor de
vele hulp, zonder jullie was dit niet gelukt! Ook bedankt aan Kobe De Corte (papa van
Tuur en Ward) voor al het gratis hout dat we mochten gebruiken!
Ons opzoekwerk en voorblad zijn klaar. Morgen stellen we het aan elkaar voor.
N3 deed landart bij muzische en N4 zong een lied over Sinterklaas.
Groetjes van de Gekko's en Stokstaartjes.
Anaïs, Lucca, Helena en Lise.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag iedereen,
Wij zijn nog steeds bezig met ons project: hoe word je …? We hebben al goed
doorgewerkt aan ons contractwerk. Het is ook iedereen gelukt om een stroomkring te
maken en de lampjes te doen branden. Nu gaan we nog proberen om een stroomkring
te verwerken in een creatieve opdracht!
Groetjes van 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

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

