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AGENDA

EDITORIAAL
De Oudervereniging van de Leefschool
nodigt je graag uit op

Jij
brengt
toch

Pimp je Aperitief !
Een activiteit om
bij te babbelen en
om van te
knabbelen !
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12/12: Pimp
oudervereniging
15/09:
je aperitief
12/01: Nieuwjaarsreceptie
16/09:
Oudervereniging om 20 uur
30/01: oudervereniging
18/09:
pedagogische studiedag
24/02:facultatieve
kinderactiviteit
07/10:
dag
27/02: leefgroepvergadering
leefgroepvergadering:
08/10:
Lg 2: 18 – 19 uur
10/10: leefgroepvergadering
Lg 1: 19 – 20 uur
23/11: spaghettifeest
5: 20cultuurklas
– 21 uur N3 en N4
16/12 –Lg
20/12:
01/03: oudercontact
leefgroepvergadering
19/12:
Lg 4: 18 – 19 uur
10/01: nieuwjaarsreceptie
3: 19 – 20 uur
05/02: Lg
pedagogische
studiedag
05/03: leefgroepvergadering
oudervereniging
10/03:
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
12/03:
leefgroepvergadering
17/05:–oudervereniging
16/03
18/03: geschiedenisklas
27/05: Lentefeest/Communie
leefgroep
5 (N5 en N6)
02/06: lentefeest/eerste
Leefschoolfeest communie
26/04:
12/06:–oudervereniging
18/05
20/05: gemeenteklas
leefgroep 4 (N3 en N4)
▪Praatcafé:
02/06: facultatieve dag
21/12 vanaf
15.30 uurstudiedag
▪ 03/06:
pedagogische
09/02 vanaf
15 uur
▪ 06/06:
Leefschoolfeest
30/03 vanaf
15 uur
▪ 25/06:
oudercontact
26/06 vanaf
15.30 uur
▪ 29/06:
proclamatie
Leerlingenraad:
Forum:
19/12,14.30
23/01,
20/02, 27/03, 15/05
▪ vanaf
uur
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine
Praatcafé:
▪ vanaf 15.30 uur

ook een
lekker
hapje
mee ?
Waar :De Leefschool
Wanneer :Zondag 15 september 2019 van 10u30 tot 14u

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Opfrissen kleuterblok: zoals je kon zien werd de
kleuterblok onder handen genomen. Tijdens de vakantie
werd een nieuwe vloerbekleding aangebracht. De klassen
werden heringericht en zelfs de muren van de schelpjesklas
kregen een nieuw likje verf. In de eerste schoolweek
werden de muren en de ramen van de speelzaal
geschilderd. De verf werd aangekocht met een deeltje van
de opbrengst van het leefschoolfeest. Hartelijk dank.

Leerlingenraad:
▪ in de leraarskamer o.l.v. Martine

MENU
MENU
▪ Zie website
▪ Zie website

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

Tot zondag 15 september om 10.30u voor pimp-je-aperitief. Jij komt toch ook ?
Maandag 16 september om 20.00u ben je van harte welkom op de eerste
oudervereniging van dit schooljaar. Samen met andere ouders wordt de planning voor
dit jaar opgemaakt. Dus heb je een origineel idee kom zeker langs.
Woensdag 18 september is er onze pedagogische studiedag. Geen school voor de
kinderen. Het team zal samen met de pedagogische begeleidingsdienst werken rond
ijsbergrekenen (een rekenmethodiek die bij elke rekenmethode kan gehanteerd
worden om het inzicht bij kinderen nog meer te versterken).
Strapdag op vrijdag 20 september: Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij deel aan de
nationale STRAPDAG. Op deze autoluwe schooldag vragen we aan onze kinderen en
hun ouders om te voet, met de fiets, step, gocart of skates naar school te komen. Ook
het gebruik van de schoolbus of lijnbus hoort erbij. Duurzaam naar school is leuk,
gezond, goed voor het milieu en zorgt tenslotte voor meer veiligheid op de
schoolroutes en aan de schoolpoort. Wij doen alvast mee.
Geld voor abonnementjes mag binnengebracht worden tot en met donderdag 26
september 2019 bij juf Els.
Aanbieding: Bea (van Naturelle geweest ) biedt een aantal kasten, tapijten,… aan tegen
een vrije bijdrage. Wie hiervoor interesse heeft kan contact met haar opnemen via het
nummer 0474/45.85.58 of rechtstreeks bellen aan de deur van de winkel.
Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes
Beste ouders,
Deze week keken we tik tak, leerden onze neus snuiten, puzzelden aan de hand van
onze puzzelrups, deden schrijfdans met scheerschuim, schilderden cirkels en leerden
we aan de hand van een versje een hoofdje tekenen. We sprokkelden ook voor ons
nieuw project. We zijn al benieuwd wat het zal worden!
Tot volgende week

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo iedereen,
Deze week hebben we schildpadjes getekend/ geschilderd met behulp van een
stappenplan en met de methode van 'krullenbol', onze nieuwe schrijfmethode. We zijn
ook naar buiten geweest om te tekenen en te schrijven tijdens een outdoor-activiteit.

Maandag starten we met sprokkelen en verzamelen we nieuwe ideeën voor een nieuw
project. Je kind mag dus 1 bijzonder voorwerp meebrengen naar de klas en daar over
vertellen.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week was een grote feestweek: de ene verjaardag na de andere. Op maandag
vierden we Amelia, zij werd in de vakantie 5 jaar. Op dinsdag vierden we Casper, hij
werd deze week 4 jaar en op woensdag vierden we Margot haar 5de verjaardag, ook zij
was jarig in de vakantie. Dikke, dikke proficiat aan allemaal en dank u wel voor al die
lekkernijen, we hebben onze buikjes goed gevuld. Verder hebben we de vorm van ons
lichaam leren kennen en getekend met potlood en krijtjes (buiten). We leren nieuwe
weetjes over de kikkerfamilie en de kindjes van de 2de kleuterklas leren kikkersprongen
tekenen. Wat zijn die kikkers toch fascinerend. Volgende week gaan we sprokkelen
voor een nieuw project en mag iedereen iets meebrengen als projectidee. Ik ben
benieuwd!
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen,
Ons eerste project is gekozen en het is al meteen eentje dat lekker zal
smaken! Maandag hebben we gebrainstormd voor een nieuw project. Er kwamen heel
wat leuke ideeën. Na een aantal stemrondes bleef er 1 project over :-)
Het brainstormen en stemmen ging al heel vlot! Uiteindelijk bleven er nog twee keuzes
over: circus en chocolade. Maar het was OVERDUIDELIJK waar ieders interesse naartoe
ging! Jammie jammie!
De komende weken zullen wij ons dus verdiepen in “hoe wordt chocolade gemaakt?”
Dinsdag keken de kinderen naar een filmpje over hoe chocolade in een fabriek gemaakt
wordt. Ze moesten daarna in groepjes prenten rangschikken over het proces van boom
tot chocolade. Dit deden ze in twee stappen: eerst van boom tot boon en dan van boon
tot chocolade.
Vrijdag werd er tijdens muzische vorming gewerkt aan het voorblad voor ons project
met de stiptechniek volgens het pointillisme.
Komende dinsdag gaan de Maanvisjes op uitstap naar het chocolademuseum.
Tot volgende week, met meer smakelijk nieuws!
Groetjes,
Shirley & Jana

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo,
Deze week hebben we ons nieuw project gekozen: Hoe zijn werelddelen en landen
ontstaan? We hebben vragen opgesteld voor opzoekwerk en ook doe-activiteiten en
een eindproduct bedacht. Bij muzische hebben we een schilderij besproken en dan
moesten we dat nadoen. Bij turnen oefenden we voor de veldloop. We hebben met de
klas 1 kilometer gelopen op 7 minuten.
Maandag is Tuur W 9 jaar geworden en hij heeft getrakteerd met appelcake en brownie.
Vandaag werden Hazel 8 en Omita 9. We hebben een reuze schipper mag ik overvaren
gedaan met de Gekko's en Stokstaartjes samen.
Gekkogroetjes van Linde en Wolf!

Leefgroep 5 | Feniksen
Maandag
Vandaag is het project gekozen en het is Film!
Dus alle feniksen en wolkenvangers hou jullie niet in om dingetjes mee te brengen over
ons project!!!
Dinsdag
Vandaag zijn we de dag begonnen met een toffe expo van Marthe en Pina over Donald
Trump en het witte huis en zijn vrouw en kind. (Weetje: hij heeft ook al 4 kinderen bij
andere vrouwen)
In de namiddag hebben we vragen voor ons project opgeschreven waaruit de juf dan ging
selecteren. (wat wel en niet mogelijk is)
Woensdag
Vandaag zijn we de dag begonnen met themakring, het ging over talenten.
Het 6de en het 5de leerjaar zijn voor de eerste keer gaan zwemmen, voor de rest hebben
deden we niveau.
Donderdag
Vandaag zijn we de dag begonnen met een actua van Ella en Suzie.
Deze namiddag hebben we de vragen en alle andere taken van ons project verdeeld. En
dan mochten we ons voorblad of opzoekwerk starten. Daarna is het 5de naar zedenleer
gegaan en heeft het 6de nog wat Frans gedaan.
Vrijdag
We beginnen met een klassenraad
Tijdens de namiddag doen we voort aan onze opzoekvragen of voorblad.
Dat was het nieuws van de feniksen!
journalist en schrijver Luna

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hello people,
Nice to meet you. What’s your number?
How are you? What’s your name?
And now the flashbomb.
We have a new FILM project.
Today we started in pairs on a sheet where you had to write down what you wanted to
know about the project. And on Tuesday we went gymnastics again with the phoenixes
and the cloudcatchers together.
Great that you have already exercised!
We already know what kind of film the cloudcatchers are going to make, but we are not
going to tell that yet because that is a super big surprise!
The fifth and sixth grade started swimming for the first time in the new schoolyear on
Wednesday. And it was super fun!
You are really darlings that you have read this!
Dear English greetings from Liesl and Pia
By the way: the cross-country run is within 2 weeks! Come, come, come!

UITNODIGING OUDERVERENIGING 16/09/2019
WEEST WELGEKOMEN!
Waarop? Eerste vergadering van de oudervereniging van dit schooljaar
Wanneer? Maandag 16 september om
20 u
Waar? Op school (leraarskamer)
Met op de agenda:
1.

Terugblik Pimp je aperitief 15/9

2. Planning Schooljaar 2019 –
2020 (activiteiten en
verantwoordelijken)
3. Financiën oudervereniging
(svz financiële situatie)
4. Pimp je speelplaats
5. Varia

Maar euh… wie?
Alle papa’s en mama’s (nieuw en ‘oud’) die goesting hebben om mee hun schouders
te zetten onder alweer een fijn leefschooljaar
En wees gerust: onze vergaderingen zijn véél gezelliger dan dit plaatje zou kunnen
laten uitblijken!

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2019 - 2020
Activiteiten:
29/08/2019: ijsbrekersavond om 17 uur
10/09/2019: Infoavond vanaf 18 uur (leefgroep 3, 2, 1, 5, 4)
15/09/2019: Pimp je aperitief
16/09/2019: Oudervereniging om 20 uur
08/10/2019: leefgroepvergadering leefgroep 1, 4 en 5
10/10/2019: leefgroepvergadering leefgroep 2 en 3
23/11/2019: spaghettifeest
19/12/2019: oudercontact
10/01/2020: nieuwjaarsreceptie
10/03/2020: leefgroepvergadering leefgroep 2, 1 en 5
12/03/2020: leefgroepvergadering leefgroep 4 en 3
26/04/2020: lentefeest en eerste communie
06/06/2020: Leefschoolfeest
25/06/2020: oudercontact
29/06/2020: proclamatie

Extra muros:
16/12 – 20/12/2019: cultuurklas leefgroep 4
16/03 – 18/03/2020: geschiedenisklas leefgroep 5
18/05 – 20/05/2020: gemeenteklas leefgroep 4

Extra vrije dagen:
18/09/2019: pedagogische studiedag
07/10/2019: facultatieve dag
05/02/2020: pedagogische studiedag
02/06/2020: facultatieve dag
03/06/2020: pedagogische studiedag

Schoolvakanties:
28/10/2019 – 03/11/2019: herfstvakantie
23/12/2019 – 05/01/2020: kerstvakantie
24/02/2020 – 01/03/2020: krokusvakantie
06/04/2020 – 19/04/2020: paasvakantie

SCHOLENVELDLOOP 25 september 2019
Op woensdag 25 september a.s. gaat de traditionele veldloop voor scholen door i.s.m.
de gemeentelijke dienst Sport Oosterzele.
Ook dit jaar kunnen zowel leerlingen van het basisonderwijs, leerkrachten en ouders
deelnemen.
De start is voorzien om 13.30 uur. Gelieve 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden
aanwezig te zijn.
Locatie
Terreinen van KVV Windeke – Stationsstraat Z/N – 9860 Scheldewindeke
Gelegen aan het station van Scheldewindeke – Inrit parking aan AXA-bank
Mogen we u vragen volgende administratie in orde te brengen zodat de dienst Sport de
veldloop goed kan organiseren?
Gelieve de brieven voor de ouders en leerkrachten tijdig te verdelen via uw school.
Gelieve de deelnemerslijsten te bezorgen aan de dienst Sport ten laatste op donderdag
19 september 2019. Onderstaande items zijn belangrijk voor verwerking:
-

Naam
Meisje/Jongen/Mama/Papa/Leerkracht
School
Geboortejaar
Leerjaar

De deelnamekaarten worden u bezorgd na verwerking van de lijsten.
Kunnen we rekenen op de medewerking van de leerkrachten L.O en/of eventuele
andere leerkrachten om de kinderen ter plaatse te begeleiden?
Voor de goede werking willen we iedereen vragen om achter de omheining,
naderhekkens en spanlinten te blijven om zo het loopparcours vrij te houden.
Voor bijkomende info kan u steeds terecht bij de sportdienst op het nummer 09/362 48
92.
Sportieve groeten,
Christoph Caron
Dienst Sport & Jeugd

SAMWD ZOTTEGEM – Filiaal Oosterzele

ZWETEN VOOR OEGANDA
Volgend voorjaar nemen wij (Jeroen en Annelies - ouders van Kato, Janne en Artuur) deel
aan Dwars door Oeganda. Dit is een unieke mountainbiketocht door Oeganda ten
voordele van Broederlijk Delen. Samen met een groepje gedreven fietsers zullen we
dwars door ‘De Parel van Afrika’ mountainbiken, tussen de leeuwen, giraffen en
nijlpaarden.
Onze uitdaging van Dwars door Oeganda is dubbel: enerzijds de sportieve uitdaging om
450 km te fietsen op elf dagen tijd, én anderzijds samen 2.000 euro inzamelen voor de
projecten van Broederlijk Delen. De sportieve uitdaging, daar werken we zelf al volop
aan. Voor de andere uitdaging, het verzamelen van sponsorgeld, hopen we ook op de
steun van anderen te kunnen rekenen. Daarom zullen we in de loop van de volgende
maanden enkele dingen organiseren voor ‘ons goede doel’. Alvast welkom op onze
Benefiet-s-tocht op zondag 6 oktober. We organiseren later dit jaar ook nog een
eetfestijn.

Meer uitleg zie https://www.broederlijkdelen.be/nl/dwars-door-oeganda-2020/jeroenen-annelies-logghe-sevenant
Alvast bedankt!
Jeroen en Annelies

PlantAARDIGE activiteiten EVA Oosterzele najaar 2019
EVA Oosterzele maakt er een gezellig en klimaatvriendelijk veggie najaar van en
organiseert opnieuw tal van interessante activiteiten en lezingen voor jong én oud! See
you there!
Zondag 29 september: Uitreiking Nobelprei (stem mee!) en veggie etentje door Tine
Tomme van de Avalonhoeve in het Erfgoedhuis te Moortsele om 10.30u.
EVA Oosterzele organiseert voor de derde keer op rij een spannende en plezierige
verkiezing: welke Oosterzelenaar wint de Nobelprei 2019? Deze bijzondere prijs wordt
uitgereikt aan een persoon of organisatie die het voorbije jaar in Oosterzele een
opmerkelijke veggie bijdrage leverde voor een meer plantaardige, gezonde, milieu- en
diervriendelijke samenleving.
In 2017 werd Cathy Goyvaerts van Wonderworld de laureate en in 2018 sleepten de
Scouts St. Kristoffel uit Scheldewindeke de felbegeerde prijs in de wacht omdat ze
veggie kookworkshops voor welpen en wolven organiseerden, een Donderdag
Veggiedag op kamp hielden en steeds een volwaardig veggie alternatief voorzien bij
elke maaltijd of barbecue. De veggie hamvraag is echter: wie wordt de winnaar in 2019?
Uit de longlist koos de jury van EVA Oosterzele dit jaar een aantal verrassende
genomineerden. De bibliotheek van Oosterzele kan naar de prei(s) dingen omdat hun
mooie collectie veggie en vegan kookboeken gestaag groeit, ze boeiende lezingen
organiseren over plantaardige voeding, dierenrechten en klimaatgerelateerde items en
ze leuke, informatieve veggie kinderverhalen aanbieden.
Daarnaast werd ook de Leefschool genomineerd. Deze lagere school in hartje
Oosterzele zet de voordelen van plantaardige voeding in de verf door de kaart van
Donderdag Veggiedag te trekken: elke donderdag worden enkel veggie maaltijden
geserveerd met de boodschap dat dit gezond is voor jezelf én de planeet. Bovendien
koos de Leefschool resoluut voor traiteur Agape die momenteel een uitgebreid veggie
bijscholingstraject doorloopt.
Ook Vers en Veggie/Fresh&Veggie uit Balegem staat op de schortlist. Al meer dan 15
jaar maakt het Vers en Veggie team lekkere plantaardige gerechten en spreads waarbij
ze focussen op een duurzame bereidingswijze. Niet enkel de groenten, maar ook de
kruiden komen bijvoorbeeld van de lokale bio-boer. Dit jaar breiden ze hun assortiment
van plantaardige burgers uit en lanceren ze een nieuw soort vegan beleg. Dringend tijd
dus om deze veggie pionier te nomineren.
Net zoals vorig jaar kan het publiek mee bepalen wie op 29 september om 10.30u in het
Erfgoedhuis te Moortsele de Nobelprei in ontvangst mag nemen. Je kan stemmen tot
vrijdagavond 28 september om 20.00.u via https://gratispoll.be/poll/san43w/

Nieuw dit jaar is dat je na de uitreiking van de Nobelprei kan genieten van een heerlijk
plantaardig etentje (hoofd- en nagerecht) door kok-aan-huis, Tine Tomme van de
Avalonhoeve. Voor het etentje dien je wel apart in te schrijven voor 23 september door
te mailen naar oosterzele@evavzw.be
Uitreiking Nobelprei met feestelijke receptie: gratis
Veggie etentje: 26 euro voor volwassenen (EVA-leden 2 euro korting pp)
13 euro van 6 tot 12 jaar (EVA-leden 2 euro korting pp)
gratis tot 5 jaar
Inschrijven via oosterzele@evavzw.be
Woensdag 16 oktober: ‘Beestenboel’ met Dirk Draulans
Rasverteller Dirk Draulans presenteert in ‘Beestenboel’ op humoristische wijze grote en
kleine beestjes, variërend van onzichtbare mijten die in je wenkbrauwen leven tot een
eenzame Groenlandse walvis uit het hoge Noorden die voor onze kusten terechtkwam.
Je leert mannetjes kennen die als een speldenkop in het lichaam van een vrouwtje
leven, je ontdekt wie de slimste vogel in de klas is, je mag het lelijkste dier op aarde
aanschouwen, maar bovenal krijg je een grote portie respect binnengelepeld voor het
prachtige ecosysteem op deze aardbol. Dirk Draulans ijvert al jarenlang voor het
zorgzaam omgaan van dit natuurlijke evenwicht, is gekant tegen de industriële veeteelt
en de nefaste invloed ervan op het klimaat en… eet zo vaak mogelijk vegetarisch. EVA
Oosterzele ondersteunt bijgevolg graag samen met Natuurpunt deze boeiende
beestenboellezing in de bib te Scheldewindeke.
Wanneer? 16 oktober om 20.00u in de bib te Scheldewindeke
Reservatie is noodzakelijk via info@natuurpuntoosterzele.be of via
bibliotheek@oosterzele.be /09 362 81 17
Prijs? 6 euro voor EVA- en/of Natuurpuntleden; 8 euro voor niet-leden

Zaterdag 16 november: Eten uit de regenboog! ‘Je darmflora heeft een serieuze
invloed op je mentale gezondheid’ – lezing door Dr. Annelies Moons

Met deze voordracht nodigt EVA Oosterzele je uit om bewuster te leren omgaan met je
voedingskeuzes. Duurzame voeding draagt bij tot een gezond lichaam én een gezonde
planeet.
‘De belangrijkste oorzaak van veel chronische ziekten is ons verkeerd voedingspatroon',
zegt Dr. Annelies Moons uit Hulshout. 'De overdosis snelle suikers in ons
voedingspatroon is problematisch. Maar daarnaast is er ook nog de overdaad aan
dierlijke en bewerkte vetten die zich opstapelen in ons lichaam. We gaan ervan uit dat
alles snel opgelost raakt met een pilletje, maar zo werkt het niet. Met de meeste
medicatie behandel je symptomen, maar geen oorzaken. Uit onderzoek blijkt nochtans
dat gezonde plantaardige voeding de eenvoudigste, meest efficiënte én goedkoopste
manier is om je risico op de meest courante welvaartsziekten te doen dalen.'
Bovendien ontdekken onderzoekers daarnaast steeds meer verbanden tussen onze
darmflora en onze algemene gezondheid. Er huizen rond de honderd biljoen bacteriën
in onze darmen, vooral in de dikke darm. Snelle suikers, kunstmatige zoetstoffen en
vetten dragen bij tot de groei van slechte bacteriën in onze darmen. Naast fysieke
klachten kan een verstoorde darmflora ook een serieus effect hebben op je mentale
gezondheid. Negentig procent van het gelukshormoon (serotonine) in ons lichaam
bevindt zich in de darmen. Dit hormoon is ook belangrijk voor een goede slaapkwaliteit.
In deze presentatie krijg je in het kort een beeld van de impact van voeding op het
milieu en de milieuvoordelen van plantaardige voeding. Er wordt uitgebreid aandacht
besteed aan de gezondheidsvoordelen van een plantaardig voedingspatroon en je keert
huiswaarts met heel wat praktische tips om je eigen gezondheid en die van onze
planeet te verbeteren.
Wanneer? Zaterdag 16 november om 19.30u
Waar? Bib Scheldewindeke, ism met EVA Oosterzele
Prijs? 5 euro per persoon
Bij voorkeur inschrijven via oosterzele@evavzw.be
Heb je zin om samen met andere EVA vrijwilligers op een lekkere manier de wereld te
verbeteren? Geef dan zeker een seintje via oosterzele@evavzw.be

