25e jaargang | nummer 18 /24 januari 2020 | redactie: Els

EDITORIAAL
We hebben een drukke maar boeiende en leerrijke
week achter de rug. Dat betekent dus … heel veel
projectnieuws in deze flashboem.
Veel leesplezier!
KINDERFUIF

SAVE THE DATE
Vrijdag 7 februari na schooltijd.
Voor alle kinderen van de leefschool:
workshop en fuif op maat van elk kind.
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Bezoek van de pedagogisch begeleider: In het kader van
ijsbergrekenen is Peggy Mons van de pedagogisch
begeleidingsdienst vrijdag 24/01 gans de dag komen
observeren in de klassen (van peuter t.e.m. N2) om te
kijken hoe de leerkrachten en kinderen hiermee aan de slag
gaan. Daarna was er ruimte voor een gesprek.
IJsbergrekenen is een methodiek waarbij we vooral
vertrekken vanuit het concrete handelen met veel
verschillende materialen. Daarna wordt pas de stap naar
het picturale (tekenen) en het abstracte (op een blaadje)
gezet. Deze werkwijze vergroot nog meer het inzicht in
rekenen. Kinderen moeten de opdracht kunnen leggen met
materialen en uitleggen wat ze aan het doen zijn. Om het
rekenen te automatiseren worden ze ook ondergedompeld
in heel veel spelmateriaal. Dat vinden de kinderen erg leuk.
Vervanging voor juf Lieselot: Hoera, gezocht en
gevonden! Een toffe kleuterjuf (juf Lisa) die juf Lieselot
vanaf maandag 27/01 zal vervangen. Welkom juf Lisa ! Zij
heeft op dinsdag 21/01 reeds kennis gemaakt met de
jongste kleuters en alle kleuterjuffen.
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DEADLINES
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be
DEADLINES
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Peuterkijkdag: Woensdag 29/01 en 19/02 is er een peuterkijkdag. De kinderen die
starten op 01/02 en 02/03 kunnen dan samen met hun ouder een voormiddag
meedraaien in de klas van juf Stefanie/Katrijn en Lisa.
Inschrijvingen 2020-2021: Vanaf maandag 02/03 om 8.30u starten de inschrijvingen
voor broers, zussen en kinderen personeel vanaf geboortejaar 2018. Dit is de
voorrangsperiode.
Vanaf maandag 23/03 om 8.00u starten we met de inschrijvingen voor iedereen
eveneens vanaf geboortejaar 2018.
Wie vragen heeft kan tijdens de schooluren telefonisch contact opnemen met de
directie op het nummer 09/362.49.63.
Op donderdag 30/01 om 9.30u gaat er een infomoment door. Gelieve vooraf je
aanwezigheid te melden.
Er is ook nog een leuk Tiktak-peuterkijkdagmoment voorzien op zaterdag 07/03/2020
van 10.00u tot 11.30u. De inwoners van Groot-Oosterzele die een kindje hebben die
geboren is in 2018 en eind 2017 zullen eerstdaags nog een uitnodiging via de post
ontvangen. Ben je nieuwsgierig kom gerust langs ! Iedereen is welkom.
Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
De schelpjes hadden veel verschillende projectideeën. We hebben er een aantal
geclusterd tot 'welke zintuigen heb ik en waarvoor dienen ze?' Maandag vlogen we er
direct in en hebben goed gekeken naar de zintuigen van onszelf en onze klasgenootjes.
Nadien hebben we met allerlei activiteiten onze zintuigen geprikkeld. We proefden 10
verschillende voedingswaren en we herkenden suiker, zout en ketchup. De andere
smaken herkenden we niet en zorgden voor veel hilariteit bij het proeven. Juf Katrijn
was verbaasd dat iedereen alles willen proeven heeft, zelf kappertjes en azijn. Terwijl
we voor we proefden vonden dat deze erg slecht roken. Stoere schelpjes dat zijn wij!
We beluisterden ook per twee kindjes verschillende geluiden en moesten dan de prent
van dat geluid erbij leggen en dat vonden we moeilijk, maar fascinerend. Verder
speelden we met zachte bloem en gladde vingerverf en dronken we van en roken aan
rozenthee. Volgende week maandag tot en met donderdag is Olivier, de stageair, er
weer. Tot dan allemaal!
Bij de pareltjes gingen we van start met ons nieuw project: ‘ hoe zorg ik voor een zieke
baby?’ We gingen onze poppenhoek samen omtoveren tot een ziekenhuis waar we voor
onze baby’s zorgen, onderzoeken, verversen,...
We luisterden naar het verhaal: ‘ kaatje bij de dokter.’ Kaatje heeft medicijnen nodig
om beter te worden. Waar kopen we medicijnen? Dit was iets wat de kinderen niet
allemaal wisten. Volgens sommige kindjes kunnen we bij de apotheek yoghurt kopen.
Dus we plannen binnenkort een bezoekje aan de apotheek.

Wat zit er in de dokterstas? Knutselen van een dokterstas, Pilletjes maken, pilletjes
sorteren, een lottospel, ...
De kindjes willen ook heel graag aan de slag met gips want onze baby haar been is eraf
en we moeten dit maken met gips.
Deze week hadden we ook 2 jarige kindjes. Hieperdepiep hoera voor Lili en Ella. Ze
werden allebei 3 jaar.
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Muziek klinkt ons om de oren... we kopen muziekinstrumenten in onze muziekwinkel
en proberen al die instrumenten uit...wat een enthousiaste bende. We kregen deze
week al 2 muzikanten over de vloer: de papa van Ezra leerde ons de verschillende
gitaren kennen: de akoestische gitaar en de elektrische gitaar. De kinderen wouden
'rock' horen en dat hebben we gekregen, echt top. Van rock tot meezingen op het lied
'de boekentassencontolleur' van kapitein Winokio. De papa van Renee
(schildpadjesklas) leerde ons de didgeridoo kennen. We hadden wel wat vragen over
zo'n ingewikkeld instrument: hoe ziet dat eruit? Van waar komt dat? Hoe is dat
gemaakt? Hoe speel je daarop? Is dat moeilijk? Vele vragen waar 1 van de antwoorden:
termieten is, wil je meer weten vraag maar aan je kleine muzikant! Hopelijk mogen we
nog muzikanten verwelkomen in onze klas. Laat maar weten wie ons nog kan
onderdompelen in deze fascinerende wereld van de muziekinstrumenten. Zelf zijn we
ook aan de slag gegaan om ons eigen instrument te maken. We leerden ook
muzieknoten kennen en waarvoor die nodig zijn en we speelden met deze muzieknoten
in een wiskundig spel en we konden die ook maken met plasticine en op onze
muziekbalk plakken.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo daar,
Deze week werkten wij verder aan ons thema van de “de tijd”. We herhaalden alle
begrippen rond dagen, weken, maanden, jaar,… Het eerste leerjaar leerde kloklezen tot
op een uur en een half uur. Het tweede leerjaar leerde over het kwartier.
De kinderen van N2 leerden een lied over Bassie en Adriaan: de vier seizoenen.
We kozen deze week ook ons nieuw project. Wat het geworden is, lees je vast en zeker
in de volgende flashboem.
Het tweede leerjaar heeft de leesuitdaging tegen de juf snel gewonnen! Ze verslonden
samen meer dan 160 boeken en hebben daarom hun pannenkoeken dik verdiend. Ze
zullen smullen volgende week ;-)
Heel veel groetjes van de Zeepaardjes en de Maanvisjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Beste ouders
Vrijdag hebben we onze vragen opgesteld voor ons nieuw project: 'Hoe leefden de
mensen vroeger?'. We bekeken ook enkele filmpjes over vroeger.
Daarna hebben we onze groepjes samengesteld voor project en de tijdsperioden
verdeeld. De kinderen die materiaal mee hadden mochten dit ook voorstellen.
Voordat we aan ons project begonnen hebben we al onze boeken gesorteerd per tijd,
zodat we gemakkelijker kunnen opzoeken. We bespraken ook hoe we in een boek
moesten opzoeken want dat is niet eenvoudig.
Bij muzische hebben de vierdes het insectenhotel afgewerkt! Hopelijk hebben we veel
bezoekers! Joepie!
Het derde leerjaar werkte met kleine mannetjes n.a.v. de artiest Slinkachu.
Van beide klassen kan je hier enkele resultaten zien!
Daaaag
Rob en Finna

Leefgroep 5 | Feniksen
Liefste allemaal!
Wij vertellen je heel graag...
wat we de voorbije dagen deden, inclusief vandaag!
Vorige vrijdag gingen we met onze taak binnen project aan de slag,
velen gingen opzoeken rond voeding die dag.
Anderen doken de wereld van de spreekwoorden in,
en deden dat met veel zin!
Dan deden nog anderen wat met de geschiedkundige feiten rond voeding,
zoals je wel doorhebt, ieder doet binnen ons project één ding!
Dat brengen we dan samen tot een mooi geheel,
en elk deden we een deel.
Leuk idee toch, hé!?
Maandag was er jammer genoeg geen projecttijd, want het zesde ging naar het CLB.
Dinsdag kregen we een mooie presentatie van Nina rond ASS, dat deed ze samen met
Anke. Langs deze weg willen we hun nog eens bedanken.
Het zesde ging op donderdag naar Herzele, het KAZ.
Dus alweer een dagje niveau, wat een pret!
Tot de volgende keer,
dan hoor je heel wat meer!
Groetjes van de Feniksen!

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hello everybody,
Pia hier met de flashboem …
Ons project beroepen is afgerond en we hebben een nieuw project namelijk … voeding.
Iedereen is alweer druk in de weer met van alles zoals: zijn dessert te kiezen, zijn
opzoekwerk aan het doen, voorblad afwerken. Het 6de leerjaar was donderdag op
probeerdag in de kaz-klas in Herzele. Het 5de had donderdag een hele dag niveau met
juf Karolien. Er was ook muzische vorming: ze moesten een tekening maken met koffie.
Doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!

N6 ging deze week ook naar de bib voor het spel Mediawijs.
We leerden alles over veilig op het internet.

VERSLAG LEERLINGENRAAD 21 januari 2020
Afruimen tafels in de eetzaal:
Kinderen die het meest tijd nodig hebben om te eten moeten daarna de volledige tafel
afkuisen en dat is niet eerlijk. Daarom wordt afgesproken dat elk kind z’n plekje netjes
achterlaat en zelf proper maakt. Wanneer voedsel op de grond terecht komt dan wordt
hiervoor een stoffer en blik voorzien.
Verspilling fruit:
Om het verspillen van fruit tegen te gaan zal er vanaf donderdag 23/01 een fruitmand in
de speelzaal van de lagere gezet worden zodat kinderen het fruit dat ze niet zelf opeten
daarin kunnen leggen. Zo kunnen andere kinderen hier gebruik van maken. Finn zal voor
een affiche zorgen om het plekje goed zichtbaar te maken.
Steunzolen:
Kinderen met steunzolen mogen gans de dag hun schoenen aanhouden maar er wordt
vastgesteld dat sommigen de klassen/gangen extra vuil maken. Zij moeten hun
schoenen goed afvegen aan de mat! Sommige kinderen zouden niet echt steunzolen
dragen maar dit wel zeggen. Tijdens een volgende teamvergadering bekijken we hoe we
hier afspraken kunnen rond maken.

Dessert:
Bij elke maaltijd hoort een dessert. Dit is eenmaal yoghurt, eenmaal koek en tweemaal
fruit. Afhankelijk of het fruit voldoende rijp is kan hier wat in verschoven worden.
Netten basketbal:
Martine zal aan Djuro vragen om deze eerstdaags beter te bevestigen zodat de netten
mooi rond de ring hangen.

UITNODIGING NATUURPUNT 1 februari 2020

BIOPLANTENVERKOOP 2020

WERKEN DORP 28-30, OOSTERZELE

