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EDITORIAAL

AGENDA

Na al die nachten aftellen is het eindelijk bijna zover: hij
komt naar de leefschool, onze goede kindervriend
Sinterklaas! Wat is het een spannend uitkijken. Alle
kinderen, groot en klein, zetten hun schoen of pantoffel
klaar. En weet je wat nog het grootste nieuws is van heel
deze schoolkrant? Al onze kinderen zijn dit jaar braaf
geweest!! Ja, zelfs de juffen!












GEVRAAGD/GEZOCHT
Lieve (kleuter)ouders,
volgende dinsdag 3/12 (nog net voor de Sint onze kindjes
verwent), worden normaalgezien de nieuwe glijbaan en
speelplateautjes geïnstalleerd door de aannemer. Om de
kosten te drukken, hebben we met de aannemer
afgesproken dat er 1 of max. 2 mensen meehelpen.
Vandaar de vraag: Wie kan er zich volgende dinsdag
3/12 vrijmaken om mee te helpen bouwen aan iets zoals op
onderstaande foto's.
De beloning? De eer en het genoegen om als eerste de
glijbaan in te glijden, een dikke knuffel van elke kleuter,
veel babbelgenot tijdens het werken, eeuwige roem en
dankbaarheid!
Interesse of meer info? Laat iets weten
aan Annelies_sevenant@hotmail.com
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 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
Inzendingen12op
papier dienen
 donderdag
u naar
voor woensdag 11.30u
martine.vandemoortele@sgr18.be
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

DEADLINES

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Spaghettiavond: Hartelijk dank aan de sponsors, de meer dan 300 eters en in het
bijzonder Tom en Evelyn en al hun helpende handen. De avond is vlot verlopen
maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Uiteraard zijn extra helpende handen altijd meer
dan welkom.
We konden genieten van een heerlijke spaghetti met aansluitend een zeer lekker ijsje.
Van zodra de opbrengst gekend is brengen we jullie hiervan op de hoogte. We kijken al
uit naar de editie 2020.
Uitdagende muzische opdrachten: maandag 25/11 hebben we als team i.s.m. de
pedagogische begeleidingsdienst hierrond gewerkt. We hebben een heel duidelijk
kader gekregen en massa’s toffe ideeën op vlak van muziek, beeld, drama en
beweging. Ik kijk al uit naar de vele bijzondere creaties !
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

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
Vorige week werkten we ons project af met een super leuke activiteit : er kwam een
tractor naar school en we mochten er allemaal eens opzitten. Wat was dat leuk!
We schilderden ook een tractor, maakten strobalen en vierden de verjaardag van
Alexander. Gelukkige verjaardag!!
Vrijdag kwamen er kinderen van leefgroep 5 in onze klas. Zij werkten rond beroepen en
wilden even proeven van het beroep van kleuterleider.
Om de overgang naar de Sint volgende week vlot te maken kozen we om deze week
rond boten te werken. In de Pareltjesklas startte stagiaire Jana en zij verdiepten zich al
helemaal in de boten en de waterbak is er de populairste hoek op dit moment!
De Schelpjes gingen met Berend Botje uit het lied varen naar Amerika. Wat waren zij
lang onderweg!
Tot volgende week, staat jullie schoentje al klaar??

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Deze week veel jarigen: Gus en Mona zijn nu 5 jaar en Isra 4 !!! Een hele dikke proficiat
met jullie verjaardag. Ze kregen allen een mooie kroon, tekeningen en er werden
kaarsjes uitgeblazen en liedjes gezongen. Ze hadden ook allemaal iets lekkers mee van
pannenkoeken tot cakejes. Dank je wel. Op vrijdag hebben we ons project in
schoonheid afgesloten door zelf pannenkoeken te leren bakken: zelf beslag maken,
bakken en natuurlijk opeten.
Vele groetjes, Sofie.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Dag allemaal!
Deze week begonnen we aan het nieuwe project over voertuigen! We leerden deze
week al hoe auto's gemaakt worden. Er is in de klas een auto waar we zelf al heel wat
aan sleutelden zoals een echte mecanicien.
Op woensdag kwam er dan ook een echte mecanicien langs met zijn auto op de
speelplaats. We namen een kijkje onder de motorkap, we hielpen allemaal samen het
wiel vervangen en opblazen. Wanneer mama of papa nu autopech hebben, weten we
wat te doen!
Ook namen we plaats achter het stuur en lukte het om alle vriendjes van de
kikkertjesklas in één auto te krijgen! Wat een belevenis!
We stappen in onze auto en racen verder naar de volgende week van ons project, wie
weet waar dat ons zal brengen...
Veel groetjes
Valentine en Fébe

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag allemaal,
We zijn bijna aan het einde van ons project ‘welke dieren bestaan er en hoe leven ze?’.
We stelden ons opzoekvraag voor aan de andere leerlingen van de klas. Zo konden we
veel van elkaar leren. Als eindproduct zullen we volgende week een groot dierenspel
spelen. Spannend!
Daarnaast hebben de leerlingen een brief geschreven voor Sinterklaas en Piet. De
leerlingen kijken enorm uit naar de komst van de Sint en Piet.
Tot volgende week!
Groetjes,
Maanvisjes en zeepaardjes

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Hallo,
Maandag zijn we naar een toneel geweest in De Kluize. De titel was: Sssht! Het was
leuk, we hebben veel gelachen. Het ging over een jongen die verliefd was op een meisje
en om haar aandacht te trekken at hij een eiken houten stoel op. Er gebeurden heel wat
grappige dingen zoals een tongkus, eikesss!!
Bij project hebben we ons opzoekwerk aan elkaar voorgesteld. Ieder had een algemene
vraag en ook een eigen insect waar we meer over wouden te weten komen.
Morgen is het de evaluatie van ons project.
Groeten van Numa en Lucca

Leefgroep 5 | Feniksen
Liefste lezertjes!
Wat zijn we deze week druk in de weer geweest!
Maandag hadden we hele dag project en stond helemaal in teken van elektriciteit! We
leerden de geschiedenis ervan kennen, bouwden stroomkringen en bedachten een
toepassing dat bij ons eigen beroep gebruikt wordt! Wat een bedrijvigheid die dag!
Dindagnamiddag werden we warm onthaald in garage De Corte. Daar verdiepten we
ons even in het beroep garagist. Cas en Korneel hebben dat goed geregeld!
Op donderdag zijn we bij juf Karolien gestart met het maken van onze mannetjes voor
ons eindproduct! Allen welkom volgende vrijdag!
Op vrijdag komt de opa van Nina ons wat meer vertellen over het muzikantenberoep.
Wij zijn goed bezig!!!
Groetjes van de feniksen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Maandag zijn we naar het chocolademuseum in Antwerpen geweest. Er waren allemaal
verschillende kamers en we hadden een audiobakje dat uitleg gaf. We hebben
chocolade geproefd en ook zelf chocolade gemaakt.

VERSLAG LEERLINGENRAAD 26/11/2019
Doolhof uitbreiden: is niet echt nodig.
WC-controleur wedstrijd houden zodat de toiletten netter zijn. Een goed idee zou zijn
per toilet een controleur uit de eigen klas. Even voorstellen aan de klasgenoten en
volgende leerlingenraad bespreken.
Skaterail: kan niet geplaatst worden omwille van veiligheid/verzekering.
Mutsen, sjaal, handschoenen: in de mouw of in de boekentas steken.
Plaats vastleggen waar we de twee insectenhotels van leefgroep 4 zitten plaatsen:
vooraan bij Kobe en op de bruine muur naast de inkom van de nieuwbouw.
Namen op de muur voor N6: er wordt een nestkastje voorzien waarop de leerlingen hun
naam noteren. Ophangen nestkastje eind juni. Symbolisch: ze vliegen uit… Jaarlijks
opnemen.
De bak in de troosthoek wordt zelden geplaatst. Dit wordt opgenomen met leefgroep 5.
Zit in het takenbord bij de taak van “de wasmanden”.
Het is nu rustiger bij het binnenkomen in de refter .
Volgende leerlingenraad: dinsdag 21/01/2020.

PAËLLA-AVOND VOOR OEGANDA – 7 DECEMBER 2019

WARMATHON VRIJDAG 13 DECEMBER 2019

13/12 van 16 - 18 u

Obstacle run met feeërieke verlichting
Warm doel: het kinderkankerfonds

Inschrijven bij de klasjuf
Nog een warme oproep voor lichtslingers (groot, klein, dik,
dun, kort, lang,..): genaamtekend af te geven in de week
van 13/12 in de klas van Olaia of Lize. Hoe meer hoe liever
hoe gezelliger!

