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EDITORIAAL
Buiten is het guur en koud, maar wij maken het gezellig en
warm in ons schooltje. Lichtjes overal, een knisperend
haardvuur en … de Warmathon! Met z’n allen samen lopen,
keuvelen, gezellig samenzijn voor het goede doel!
Hartverwarmend toch?
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Vrijdag 13/12 “Loop ze warm”: tussen 16.00u en 18.00u
ben jij er hopelijk ook bij om te lopen voor het goede doel.
Wie niet kan of mag lopen kan ook nog komen
aanmoedigen of iets nuttigen. Er zijn voldoende hapjes en
drankjes voorzien. Tot vrijdag ! We sluiten af met ons
jaarlijks bijzonder vuurspektakel. Alvast bedankt Zion !
In de week van 16/12 is er dagelijks cultuurklas voor de
kinderen van leefgroep 4: De kinderen worden
ondergedompeld in de muzische wereld. Dit is een erg
leerrijke week omdat experten de kinderen in contact
brengen met nieuwe materialen en werkwijzen. We kijken
al uit naar hun belevingen.
Djuro: minder goed nieuws: Nog tot dinsdag 21/01 zal
Djuro afwezig blijven. Er is daardoor geen busvervoer
mogelijk. Misschien ken jij wel iemand met de juiste
vervoersattesten en wat vrije tijd ? Geef de gegevens van
een mogelijke vervanger gerust door aan Martine. Dank bij
voorbaat. Veel beterschap Djuro !
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.
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 Zie website
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DEADLINES

 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

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.
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,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer en het zijn topweken in onze klasjes!
Vorige week kwam Sint op bezoek in de klas en hier en daar was er wat
terughoudendheid, maar uiteindelijk is iedereen tot bij Sint durven gaan. Goed gedaan
lieve schatten! We hebben voor Sinterklaas een lied gezongen en hebben allemaal
superleuke dingen gekregen voor in onze klas. Dank je wel lieve Sint!!
Deze week stapten we dan over naar het voorbereiden van de Warmathon en onze
nieuwjaarsbrieven. Ben je al nieuwsgierig, zet je al maar klaar!!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Na de sint zijn komst is het tijd om de kerstspulletjes vanonder het stof te halen. Een
leuke 'kerstjingle' erbij en we voelen ons al helemaal in de kerstsfeer.
We zijn druk in de weer met het maken van onze nieuwjaarsbrief en we bereiden ons
voor op de warmathon en maken een lekkernij om te verkopen.
Deze week ook feest in de beide klasjes: Lucie werd 5 jaar en Anna werd 4 jaar. Proficiat
meisjes en bedankt voor de traktaties.
Groetjes,
Sofie, Lieselot en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag ouders,
De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar hebben hun nieuwjaarsbrief gemaakt
en geschreven. Dit was een heel werk maar we zijn allemaal zeer blij met het resultaat.
Daarnaast hebben we voor de warmathon lekkere sandwiches en affiches gemaakt om
een goed doel te steunen.
In het tweede leerjaar is het lekker knus tijdens leesclub door de kerstverlichting. Zo
maken we lezen nog leuker!
Groeten en tot volgende keer!
Maanvisjes en zeepaardjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!!
Vorige week kwam de Sint bij ons in de klas. We hadden het super mooi versierd. We
hebben hem verwelkomd met een liedje van Sinterklaaskapoentje begeleid door de
gitaren van Lucca, Mona, Lenn en juf Olaia.
Deze week hebben we aan onze nieuwjaarsbrieven gewerkt. Ze zijn af!
Vandaag hebben Felix en Lenn getrakteerd voor hun verjaardag. Felix bracht wafels
mee en Lenn een peperkoekenhuisje en chocoladesalami. Allebei super lekker! Morgen
is het de Loop Ze Warm. De Gekko's en Stokstaartjes hebben een standje met warme
chocomelk voor €1 per beker. Kom zeker eens bij ons langs!
Volgende week gaat leefgroep 4 een hele week op cultuurklassen in Zottegem. We
gaan elke dag met de Lijnbus. We zijn al benieuwd hoe het zal zijn!
Groetjes,
Anth

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezers!
Binnen ons niveauwerk zijn we deze gestart aan onze zelfgemaakte nieuwjaarsbrief.
Dat worden alvast weer originele pareltjes!
Maandagnamiddag hebben we de cadeautjes van sinterklaas eens getest: Monopoly
fortnite en De slimste mens ter wereld. Ondertussen zijn we ook gestart aan onze
creatieve uitvoering van de nieuwjaarsbrief!
Op dinsdagnamiddag zijn we begonnen aan het leren leren rond ons beroepenproject:
we maken zelf een mindmap, een manier om de leerstof te studeren.
Bij juf Karolien op donderdag leerden we een lied in functie van de warmste week.
Groetjes
Cas en juf

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo,
Deze week doen we aan leren leren over ons project beroepen. We leren ook een
mindmap maken. Volgende week hebben we toets.
Vrijdag was het probeerdag voor N6 in het atheneum van Zottegem. We kregen lesjes
Latijn, stem, techniek, wetenschappen … Heel interessant!
Bij niveauwerk schreven we een nieuwjaarsbrief. We zijn ook al gestart met het
knutselen ervan.
Groetjes van Lotte en Pia

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!

