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EDITORIAAL
Dag van de directeur
Martine is de directeur van deze leefschool
Van in het begin stond ze mee aan het stuur.
Teamspirit smeden en knopen doorhakken,
Waar Martine ook is, daar brandt steeds het vuur.
De school van Martine gaat heen en weer,
ze gaat dwars door het woeste schooljaar
ze strijdt onvermoeibaar voor een goede sfeer
Met Martine zal de leefschool nooit vergaan.
Het gaat hier vooruit, veel initiatieven
Een nieuwe senseo en pimp je speelplaats
Een allemans vriend, maar ’t is ook hard werken
In team met Martine, dan draait hier de boel.
Ieder kind is welkom op je bureel
Dan luister jij oprecht en je leeft mee.
De moeilijkste geven we aan ons Martiene
En op reis of voor de klas, je hebt de handleiding mee.
Oh, Martine, oh, Martine, voor u alleen Maartienen
Die zin kon toch niet ontbreken, dat snap jij heus wel goed
Oh, Martine, oh, Martine, voor u alleen Maartienen
Maartien op tien Martien, dat heb jij echt verdiend.
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DEADLINES
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be
DEADLINES
 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.

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
Ondanks de vele afwezige leerkrachten zijn we erin geslaagd om de kinderen zo goed
mogelijk te begeleiden. Met de nodige flexibiliteit en inzet van mijn team en het begrip
van ouders werd dit mogelijk gemaakt. Dank daarvoor. Volgens recente gegevens gaat
iedereen vanaf maandag terug aan de slag.
Pedagogische studiedag: Woensdag 5 februari is onze tweede pedagogische
studiedag van dit schooljaar. Wij gaan verder werken rond muzische vorming en
uitdagende opdrachten. De kinderen hebben die voormiddag vrijaf.
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
Dag allemaal, hier zijn de jongste Leefscholertjes weer.
En we tellen eentje meer, want Kai startte maandag in de schelpjesklas. Welkom lieve
schat!
Deze week was het een themaloze week want dit was de opdracht die stageair Olivier
gekregen had. Daardoor hadden we een meester en een juf in de klas en dus dubbel
aanbod van begeleide activiteiten. En laten we daar nu allemaal gek op zijn; ik wil, ik
wil, ik ook, ik ook! '
We hebben dus een mooie week achter de rug.
We duimen dat volgende week onze liefste juf Stefanie genezen is en we kijken ook uit
naar de 2 nieuwe peuters die mogen starten: Ellie en Manon. We zijn al benieuwd. Tot
volgende week!

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
De afgelopen 2 weken zijn voorbij gevlogen met veel opzoekwerk over de
middeleeuwen, kastelen, ridders,... We hebben ook de grote krijtborden gebruikt voor
onze krullenbol: we schreven/tekenden spoken en kastelen. tijdens de muzische
activiteiten hebben we gekeken en geluisterd naar 'Dans van de ridders' van Prokofiev.
En Ruth, de mama van Tycho heeft ons sierlijke en hoffelijke middeleeuwse
rondedansen aangeleerd. Bedankt Ruth!!! Met Delphine hebben we vooral veel mogen
spelen en experimenteren terwijl de juffen ons hebben geobserveerd tijdens deze
themaloze week. We gingen ook naar een grappige toneelvoorstelling en hadden weer
een leuke spelletjesnamiddag.
Bedankt om weer mee te komen spelen, groetjes Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo allemaal,
Ons nieuw project is gekozen: “Hoe gaat het er aan toe in een circus?”. De kinderen
willen weten hoe de circusartiesten alle trucs leren, hoe de dieren getemd worden, hoe
het circus ontstaan is, hoe het leven van circusartiesten is,… enz. En uiteraard willen ze
ook zelf aan de slag!
Deze week hebben we kunnen experimenteren met al het meegebrachte
circusmateriaal. Er werd aan acrobatie gedaan, goocheltrucs uitgeprobeerd, jongleren,
balanceren,… Toch allemaal niet iets wat je op 1,2,3 onder de knie hebt.
De juf leerde ons ook schminktechnieken en dan mochten we elkaar in een clown
schminken.
We leerden ook over hoe het circus ontstaan is. Wist je dat ‘circus’ eigenlijk Latijns is
voor ‘cirkel’? Die naam kwam er omdat er vroeger vooral trucs werden gedaan met
paarden en deze kan je gemakkelijker uitvoeren als het paard in een cirkel kan lopen.

We keken ook naar filmpjes over verschillende circussen. Daarbij moesten we ons in
groepjes focussen op wie de artiesten zijn, welke trucs ze doen, welke sfeer er heerst,
het verloop van de show,… enz. Dat hebben we daarna besproken en voorgesteld aan
elkaar.
We leerden ook een lied over het circus en zongen de hele week uit volle borst! DAMES
EN HEREN, HOOGGEËERD PUBLIEK!!
Kortom, we zijn er meteen goed ingevlogen!
Volgende week, meer circusnieuw!
De Zeepaardjes en Maanvisjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Beste ouders
We zijn gestart met ons project 'Hoe leefden de mensen vroeger?' We hebben
ontzettend veel vragen die we allemaal willen opzoeken per periode; prehistorie,
oudheid, middeleeuwen en nieuwe tijd.
Naast het opzoekwerk maken we ook een voorblad met ecoline en een maquette voor
onze techniekopdracht. De maquette stelt een stad of dorp voor uit onze periode. We
moeten dit eerst schetsen en een lijstje opstellen met het nodige materiaal.
We hebben ook heel wat materiaal en kledij mee voor ons eindproduct. Wat dat wordt
blijft nog even een verrassing!...
Groetjes!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste lezers,
Vorige week hebben we de boeken die we meegebracht hebben per periode gelegd. Zo
is het gemakkelijker om op te zoeken. Daarna hebben we een periode mogen kiezen
waarrond we opzoekwerk willen doen en gingen we aan de slag. Als afsluiter stelden we
aan elkaar voor wat we die dag te weten waren gekomen.
Deze week gingen we verder met opzoekwerk maar konden ook starten aan ons
voorblad en techniekopdracht.
We mogen ook soms enkele minuutjes vrij om ons te verkleden en met de playmobil te
spelen.
Groetjes van Mona en Wolf

Leefgroep 5 | Feniksen
Hallo allemaal welkom bij de flashboem van deze week van de feniksen!
Veel leesplezier!
MAANDAG: Maandag hebben we verder gewerkt aan het opzoekwerk en daarna aan
ons voorblad. Als je daarmee klaar was wachtte er een opdracht rond etiquette op je,
heel leerrijk!
DINSDAG: We hebben weer verder gewerkt aan ons opzoekwerk/etiquette terwijl we
genoten van het heerlijke yoghurtijs van Nina. We kregen ook een leuke expo van Suzie
en Jurre over Singapore en over de geschiedenis van Lego. Ook gingen we turnen en
oefenden we een OVSG-proef rond balvaardigheden.
WOENSDAG: Zwemles!
DONDERDAG hebben we voor muzische vorming een heel leuk cluedospel gespeeld,
voorbereid door juf Karolien!
Lieve groetjes van Suzie

Leefgroep 5 | Niveau 6

Mayako Doornaert

UITNODIGING NATUURPUNT 1 februari 2020

BIOPLANTENVERKOOP 2020

WERKEN DORP 28-30, OOSTERZELE

