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EDITORIAAL

AGENDA

Na een deugddoende vakantie met vele warme en
gezellige momenten zijn we er terug ingevlogen.
Er werd in heel wat groepen gesprokkeld en … een
nieuw project gekozen. Benieuwd?
Volg onze verhalen dan wekelijks in de flashboem!
Outdoor was ook weer helemaal in deze week. We
knutselden met z’n allen heel wat originele
kerstknutsels met natuurschatten voor onze
nieuwjaarsreceptie. Allen welkom!
We wensen jullie nog een heel liefdevol, gezond en
gelukkig nieuwjaar!








UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

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












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:

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
Eerst en vooral mijn beste wensen aan iedereen voor 2020 ! Laat het een jaar worden
met veel verwondering, inspiratie en uitdaging in goede gezondheid.
Warmathon: Voor de kerstvakantie hadden we de activiteit “loop ze warm” . Naast het
behalen van de sportieve uitdaging om 1000 rondjes te lopen werd ook het bedrag van €
871,10 opgehaald. Dit bedrag zal integraal overgeschreven worden naar het
kinderkankerfonds. Hartelijk dank aan iedereen.
Medisch onderzoek: Maandag 20/01 medisch onderzoek voor de kinderen van N6 in
Lokeren. Gelieve een lunchpakket te voorzien.
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
De schelpjes waren maandag zo blij om elkaar te zien! Er waren ook 2 nieuwe gezichtjes
bij : Wilma is het zusje van Fenne en een nieuw peutertje. En ook Mona is een nieuw
kindje in onze klas, zij zit in de eerste kleuterklas. Welkom lieve schatten!! We hadden
deze eerste week een themaloze week. Wat was dat leuk! We hebben 3D geknutseld,
geschilderd, veel met de muziekinstrumenten gespeeld en er ook een poppenkast mee
gedaan. Het was een muzikaal verhaal dat we zelf verzonnen hadden. We hebben ook
nog verder spelletjes die de Sint gebracht had opengedaan en aangeleerd. En last but
not least hebben we nog heugelijk nieuws: Robin werd 3 jaar en ze had popcorn mee,
hmmm, dat was lekker! Tot volgende week!
Bij de pareltjes mochten we ook 2 nieuwe vriendjes verwelkomen. Welkom in ons
klasje: Miro en Mories.
Deze week gingen we op een hele speelse manier aan de slag met de cijfers tot 4.
Puzzelen met cijfers, knutselen van cijfers, samen met de juf speelden we het
gezelschapsspel: telpret!
Ook deden we een zoektocht naar de cijfers, een kimspel, tijdens de turnles kwamen
de cijfers ook eens piepen. We leerden ook een nieuw kort versje.
5 tenen aan mijn voet,
5 vingers aan mijn hand,
2 lippen aan mijn mond en
2 ogen om te kijken in het rond!

Op deze manier worden we bewust van ons lichaam en de hoeveelheden. We gingen
ook nog kijken welke lichaamsdelen we allemaal hebben en hoeveel.
We gingen ook beeldend aan de slag. We maakten lijnverbindingen tussen de stippen
met waterverf. Onze kunstenaars experimenteerden volop!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
We zijn er terug na 2 weekjes vakantie vol feesten, genieten en ook een beetje
uitrusten. We hebben deze week enkele leuke spulletjes geknutseld en gemaakt om de
nieuwjaarsreceptie in het teken van ons jaarthema 'outdoor learning' in te kleden. We
gingen aan de slag met allerlei buitenmateriaal en maakten enkele leuke werkjes door
te schilderen, timmeren en werken met textiel en draad. De kinderen hebben er echt
van genoten. We hebben ook een outdoor-activiteit gedaan rond allerlei wiskundige
begrippen en moesten op zoek in de natuur en op de speelplaats om het juiste te
vinden: zoek iets dik, iets lang, iets klein, iets rond, iets vierkant,... leuk, leerzaam en in
de gezonde buitenlucht. 2 vliegen in klap! Volgende week gaan we sprokkelen voor een
nieuw project en mag iedereen terug iets meebrengen. Ik ben al benieuwd wat er uit de
bus zal komen.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Beste wensen en een héél mooi 2020 aan iedereen.
We hebben de week feestelijk ingezet met 2 verjaardagsfeestjes. Tycho is zes en
Korneel vijf. Dikke proficiat en bedankt voor de lekkere traktatie en het cadeautje voor
de klas. We zijn ook volop op zoek naar een nieuw project. Ben je benieuwd dan moet je
zeker de Flashboem van volgende week lezen
Groetjes Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen
De kerstvakantie is gedaan dus we zijn begonnen met vertelkring. Er zijn veel
kerstfeestjes en nieuwjaarsfeestjes geweest met véél cadeautjes!
Deze week is er nog geen actua, expo of boekbespreking. We hebben wel de lijst
opgesteld tot het einde van het schooljaar.
We zijn ook begonnen met het sprokkelen voor een nieuw project. Vrijdag gaan we een
keuze maken. Spannend!
We hebben in muzische ook versiering gemaakt voor de nieuwjaarsreceptie! Zeker
komen he!
Groetjes van ons!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste lezers,
Voor de vakantie zijn we een week op Cultuurklas geweest in Zottegem. We namen
elke ochtend de Lijnbus tot aan het station van Zottegem, dan gingen we te voet. We
leerden verschillende liedjes aan, mochten experimenteren met muziekinstrumenten,
maakten onze eigen stad met gekke huizen en nog veel meer. Vrijdag hebben we ons
kerstcadeautjes aan onze secret santa gegeven.
Deze week hebben we ideeën gesprokkeld voor een nieuw project. Morgen doen we
een reclameronde en daarna gaan we stemmen.
Het is deze week ook aan ons om het forum te leiden. Kom gerust eens kijken!
Tot de volgende!
Groetjes van Bram en Anth.

Leefgroep 5 | Feniksen
Allerliefste lezertjes!!!
Onze batterijen zijn prima opgeladen tijdens de vakantie... alhoewel, we hebben ook
wel goed gefeest. Alleszins we hadden er weer veel zin in om erin te vliegen en dat
hebben we ook gedaan!
Op maandag verdiepten we ons even in de actualiteit van 2019. Zo zagen we het
jaaroverzicht van karrewiet.
Op dinsdag zijn we gestart met sprokkelen! Er kwamen echt heel wat interessante
voorstellen. We zijn benieuwd wat het gaat worden, maar dat zullen we pas op vrijdag
weten, want dan doen we onze reclameronde.
Op dinsdag was ook onze juf jarig! Dat was leuk.
Woensdagochtend ging het in onze themakring over de prijzen van producten die
steeds veranderen en de oorzaak daarvan.
Op donderdag maakten we versiering voor de nieuwjaarsreceptie met materiaal van
buiten.
Wat een toffe week hebben we weer achter de rug!
Toedels,
Lili en juf

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo en welkom bij de flashboem van de Wolkenvangers! Alvast een gelukkig
nieuwjaar en een prettig en vreugdevol 2020!
We hebben een jaaroverzicht gezien op karrewiet van het voorbije jaar! Dan hebben we
een QUIZ gedaan die daarbij hoorde maar die bleek een beetje fout te zijn.
Woensdag hebben we themakring gedaan en het thema was: racisme en discriminatie.
Donderdag hebben we versiering gemaakt voor de Nieuwjaarsreceptie.
Vrijdag is het nieuwjaarsreceptie!
Fijn weekend!
Schrijvers: Aiko&Liesl #Bestfriends
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