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UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

12/12: nieuwjaarsreceptie
oudervereniging
10/01:
12/01: Nieuwjaarsreceptie
05/02:
pedagogische studiedag
30/01: kinderactiviteit
oudervereniging
07/02:
24/02:leefgroepvergadering
kinderactiviteit
10/03:
27/02: leefgroepvergadering
leefgroepvergadering:
12/03:
2: 18geschiedenisklas
– 19 uur
16/03 –Lg
18/03:
Lg 1:
19 –en
20N6)
uur
leefgroep
5 (N5
Lg 5: 20 – 21 uur+ fuif
28/03: ouderactiviteit
01/03:–leefgroepvergadering
20/04
22/04: boerderijklassen N2
4: 18 – 19 uur communie
26/04: Lg
lentefeest/eerste
3: 19gemeenteklas
– 20 uur
18/05 –Lg
20/05:
05/03: oudervereniging
leefgroep
4 (N3 en N4)
17/03: leefschoolband
02/06:
facultatieve dag+ouderfuif
17/05: oudervereniging
03/06:
pedagogische studiedag
27/05: Lentefeest/Communie
06/06:
Leefschoolfeest
02/06: oudercontact
Leefschoolfeest
25/06:
12/06: proclamatie
oudervereniging
29/06:

Praatcafé:
Forum:
21/12 vanaf
15.30
 vanaf
14.30 uur
opuur
10/01, 24/01,
 21/02,
09/02 vanaf
15 uur
6/3, 20/3,
3/4, 15/05, 29/05,
 12/06
30/03 en
vanaf
15 uur
26/06
 26/06 vanaf 15.30 uur
Praatcafé:
Leerlingenraad:
vanaf 15.30 uur
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
Leerlingenraad:
leraarskamer
o.l.v. Martine
 21/01
in de leraarskamer
o.l.v.
Martine

MENU
MENU
 Zie website
 Zie website

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

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Warmathon: De warmathon was een fantastisch, sfeervol gebeuren. Zowel volwassenen
en kinderen hebben de ziel uit hun lijf gelopen. In totaal waren er 1100 rondjes af te
leggen en dit eindresultaat werd binnen de voorziene tijd gehaald. Dus proficiat aan elke
loper. Ook dank aan de organisatoren voor het vlotte verloop. De opbrengst gaat
integraal naar het kinderkankerfonds (goed doel zelf gekozen door onze kinderen).
Nieuwe glijbaan: Voor de kleuters werd een nieuwe, degelijke houten glijbaan met
platformpjes aangekocht door de oudervereniging. Kostprijs: € 2686,97. Dit kon mede
dankzij de opbrengsten van de appelverkoop en de spaghettiavond. Dank voor jullie
bijdrage ! De preventie-adviseur moet ze nog in gebruik stellen en dan mogen de
kleuters glijden dat het een lieve lust is…
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.
Wensen voor 2020.
Ik wens jullie voor 2020
12 maanden gezondheid
52 weken van stil geluk
366 kommerloze dagen.
Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar !
Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
We hebben nog een gezellige, drukke week achter de rug. We werkten onze
nieuwjaarsbrieven af, we krullenbollen een kerstboom of een ster, schrijven een kaartje
voor een vriendje in de klas, maken een kerstboomhanger, spelen verschillende
spelletjes met ouders en daar bovenop nog een verjaardagsfeestje. Livia werd 4 jaar en
dat hebben we gevierd! Bedankt voor de overheerlijke traktatie en de klascadeautjes,
iedereen heeft ervan genoten. Op vrijdag nog een kerstfeestje en onze week was zo
voorbij. Geniet allen van een deugddoende vakantie en ik wens jullie een fijn eindejaar.
Tot in 2020 😉.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
HoHoHo,
Op maandag werd ik door juf Valentine versierd als een kerstboom tijdens een
toneeĺstukje. Ballen, slingers en echte lichtjes!!! We hebben ook allemaal ons eigen
rapportje ingevuld en onze nieuwjaarsbrief afgewerkt. We hadden ook 2 feestjes: Boris
is nu 5 en Otte is nu 4 jaar. Ze hadden iets lekkers mee voor alle kinderen en een leuk
cadeau voor de klas. Dikke proficiat en heel wel bedankt. We sloten de week af met een
muzikaal kerstpak: mooie kerstmuziek, pakje doorgegeven, oh wanneer stopt die
muziek nu, yep papier eraf, leuke opdracht, ..... en na vele malen.... 2 nieuwe spelletjes
als cadeau voor de klas.
Ik wens jullie allemaal hele fijne, leuke, sfeervolle dagen toe!
knuffels Sofie.

BIOPLANTENVERKOOP 2020

Warmathon 13 december 2019

