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EDITORIAAL
Heel wat projecten werden afgerond deze week maar het
het hoogtepunt was ongetwijfeld het bezoek van de sint
vrijdag.
De kleuterspeelplaats is een nieuwe glijbaan rijker …
joepie!!!!
Volgende vrijdag verwachten we jullie massaal op de
warmathon t.v.v. het kinderkankerfonds!
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Sint en piet: Het was alweer een fantastisch gebeuren!
Enthousiaste kinderen en sint en piet die er zin in hadden
om elke groep persoonlijk te ontmoeten. Overal hadden ze
op hun eigen manier een verwelkoming voorzien. Na het
beantwoorden van de vele vragen en het uitdelen van de
kadootjes konden sint en piet doorschuiven naar de
volgende groep. Dankjewel sint en piet om ook dit
schooljaar terug langs te komen op onze leefschool.
Nieuwjaarsbrieven te koop: Jaarlijks maken we in elke
groep een nieuwjaarsbrief voor mama/papa. Wil je er ook
kopen voor oma/opa, tante/nonkel, … dan kan dat vanaf
maandag 09/12 tijdens de schooluren bij Danny van het
secretariaat. € 2 per stuk en zo lang de voorraad strekt.
Glijbaan kleuterspeelheuvel: Joepie ! Er werd een prachtige
glijbaan aangekocht door de oudervereniging met de
opbrengst van meerdere activiteiten. Deze week werd deze
geplaatst. De kleuters staan te popelen om erop te
mogen…. Hartelijk dank ook aan degenen die bij de
plaatsing hebben meegeholpen.
Gevraagd/gezocht: Ik ben vanaf 08/01/2020 nog op zoek
naar een poetsvrouw/-man om elke woensdag van 12.00u
tot 16.00u de kleuterblok te komen poetsen.
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 Zie website
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 Zie website

 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

Heb je interesse of ken je iemand die nog extra uren zoekt neem dan tijdens de
schooluren contact op met Martine (09/362.49.63).
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,
O, kom toch eens kijken wat ik in mijn schoentje vind! Wat een gezellige weken zijn het
in de jongste leefgroep. We werken nog steeds rond boten en we hebben licht gemaakt
zoals een vuurtoren, een stoomboot en een vlaggenlijn, drijven en zinken ervaren in de
waterbak, gedanst als golven in het water en zelfs onze wekelijkse Krullenbol
(methodiek rond voorbereidende schrijfmotoriek) ging rond de boot.
Maar het hoogtepunt was toch onze schoen zetten en het bezoek van Sinterklaas en
zijn roetpieten in onze klas! Wat kregen we allemaal leuke dingen om mee te spelen en
ontdekken in onze klas. Dank u wel Sinterklaasje!!

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Deze week werd Andres 4 jaar, met een lekker fruitbuffetje hebben we dat gevierd.
Bedankt voor de houten pizza en taart voor de poppenhoek. De kinderen kunnen weer
volop spelen. Verder hebben we veel krullenbol- schrijfsels gemaakt: driehoeken, daken
voor Sint en Piet en natuurlijk ook zijn paard. Bij outdoor hebben we met de
vouwmeters ook daken en driehoeken gemaakt om daarna de lijnen te volgen met krijt.
Op donderdag hebben we allemaal een mooie tekening gemaakt en onze pantoffel
gezet en ja hoor ook dit jaar geen stoute kinderen en een bezoek van de Sint aan onze
klas. We kregen een doos vol timmerfiguurtjes. Dank je wel en hopelijk tot volgend jaar.
Grt Sofie..

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Hallo iedereen!
Deze week loeien de sirenes luid in de kikkertjesklas, we leerden over de voertuigen van
de brandweer en de politie!

We maakten onze eigen politiepet en kijken ondertussen uit naar de komst van de Sint,
met welk voertuig zou hij komen?
Ons project is afgerond, geëvalueerd en zeer geslaagd!
Vele groetjes
Valentine en Fébe

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag ouders,
Deze week hebben we ons project rond dieren afgewerkt. We speelden een spannend
dierenspel waarbij we in groep verschillende opdrachten moesten doen. Dit kon zowel
een vraag zijn of een weetje vertellen, een doe-opdracht uitvoeren of een
tekenopdracht.
Daarna hebben we de komst van Sinterklaas en Piet ingeoefend door liedjes in te
oefenen, een prachtige brief te schrijven en nog veel meer. Ze waren dan ook zeer trots
op het resultaat. Ook de cadeautjes werden met open armen ontvangen.
De periode tot kerst zullen de zeepaardjes en maanvisjes hun nieuwjaarsbrief schrijven
en maken en vrijdag 13 december maken we sandwiches en affiches voor de
warmathon.
Groetjes van de Zeepaardjes en maanvisjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Vorige week:
Hallo iedereen
Maandag zijn we in de namiddag naar toneel geweest. Het ging over Geert en Gerlinde
die stiekem verliefd waren. Om de aandacht van Gerlinde te hebben at Geert een
eikenhouten stoel op. Het was erg grappig!
De laatste week van ons insectenproject is gestart. Deze week stelt elk groepje zijn
opzoekwerk voor. Vrijdag wordt ons insectenhotel geopend! Spannend!
We hebben er heel veel aan gewerkt samen met de hulp van onze lieve ouders en
grootouders!
Toedeloe!

Deze week:
Hallo iedereen
Vrijdag hebben we ons opzoekwerk voorgesteld en onze evaluatie gemaakt van het
project.
Deze week is het een heel speciale week. We tellen af naar vrijdag want dan komt de
Sint! We hebben de klas versierd en brieven geschreven. We leerden ook een lied over
de sint dat we voor hem willen zingen.
Onze pantoffel staat klaar en we zijn extra braaf geweest! Hopelijk komt hij vannacht....
Nog 1x slapen!
Groetjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag flashboemlezers,
Vorige vrijdag is de papa van juf Olaia op school
gekomen en hebben we samen met hem de
insectenhotels aan de muur gehangen. Een hangt
vooraan bij Kobe Keiberg en een hangt aan de ingang
van de nieuwbouw. We moeten ze nog vullen maar we
hebben nog wat materiaal te kort.
Deze week hebben we geknutseld voor de Loop Ze
Warm. Het gaat super leuk zijn met veel obstakels dus
zeker komen!!!
We hebben ook tekeningen gemaakt voor Sint en Piet.
Lenn, Mona en juf Olaia hadden hun gitaar mee en we
hebben sinterklaasliedjes gezongen.
Groeten van Nino en Lucca

Leefgroep 5 | Feniksen
Hallo welkom bij de flashboem.
Maandag hebben we onze opdrachten spreekwoorden en tijdslijn binnen ons
beroepenproject helemaal afgewerkt.
Dinsdag zijn we naar Planckendael geweest voor het beroep dierenverzorgster. We
reisden met de trein en deden ook een fikse wandeling. We hadden een gids die ons de
rondleiding gaf door Planckendael. Daarna mochten we in groepjes zelf op verkenning
gaan. Het was een superdag, de juf heeft enorm genoten van onze supergroep. Dit
hebben we niet uitgevonden, de juf vertelde het zelf.
Woensdag hebben we de expo van Billie en Marthe over de drie wereldwonderen en
Ethiopië.

Donderdagnamiddag stond helemaal in teken van ons eindproduct. Iedereen was druk
in de weer met het aankleden en afwerken van hun eigen mannetje. Gezellige drukte in
ons klasje.
Op vrijdag komt de Sint zeker en vast bij ons langs, want we zijn heeeel erg flink
😉😉😉.
Na school zijn alle mama's en papa's welkom in de gang om ons minimuseumpje rond
beroepen te bewonderen. Geniet!
Groetjes
Timpe, Suzie en juf Sofie

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Vandaag hebben wij onze tentoonstellingl voorbereid voor project beroepen. Als we
klaar waren hebben we nog een liedje geleerd over iemand die verjaart op de dag van
Sint-Niklaas, het had wat rock & roll. Maandag bezochten we een echt labo in de
Tuinbouwschool van Melle. Daar mochten we allerlei proefjes doen … zelfs met
buskruit! Dinsdag was de hele dag projectdag: we hebben een houten kerstboom
gemaakt en we leerden over de tijdslijn. Die hebben we op papier uitgewerkt voor in
onze projectmap. Telkens we iets leren, zoeken we waar het past op de tijdslijn. In de
namiddag speelden we badminton in de sporthal.
Nu zijn we heel benieuwd of de sint ons niet zal vergeten zijn! Onze schoen of beter
pantoffel, staat al klaar!
Veel groetjes van Dylan en de Wolkenvangers.

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!

