25e jaargang | nummer 20 /7 februari 2020 | redactie: Els

EDITORIAAL
Wat een fantastische week was dit … met als apotheose
een heuse kinderfuif!
Dit krantje is goed gevuld met projectnieuws uit alle
leefgroepen. Als je wil weten wat we allemaal
beleefden, begin dan maar vlug met lezen.
Wij zijn alweer klaar voor een nieuwe boeiende week!
Veel leesplezier!
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Dag van de directeur: Vrijdag 30/01 was de dag van de
directeur. Helemaal niets vermoedend werd ik naar de
speelzaal van de lagere gelokt. Ik opende de deur en daar
zat gans mijn school om mij te verrassen met een eigen
gemaakt lied. Fantastisch, onvergetelijk moment ! Dank
aan iedereen. Ook aan de muzikanten.
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 woensdag 19/02 om 9 uur gaat er een infomoment
door. Gelieve vooraf je aanwezigheid te melden.
Tiktakpeuterkijkdagmoment : Er is ook nog een
leuk Tiktakpeuterkijkdagmoment voorzien op zaterdag
07/03/2020 van 10.00u tot 11.30u. De inwoners van GrootOosterzele 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

AGENDA
▪▪ 10/03:
12/12: leefgroepvergadering
oudervereniging
▪▪ 12/03:
12/01: leefgroepvergadering
Nieuwjaarsreceptie
▪▪ 16/03
18/03: geschiedenisklas
30/01:–oudervereniging
5 (N5 en N6)
▪ leefgroep
24/02: kinderactiviteit
▪▪ 28/03:
+ fuif
27/02: ouderactiviteit
leefgroepvergadering:
▪ 20/04 –Lg
22/04:
N2
2: 18 boerderijklassen
– 19 uur
▪ 26/04: Lg
lentefeest/eerste
1: 19 – 20 uur communie
▪ 18/05 –Lg
20/05:
5: 20gemeenteklas
– 21 uur
4 (N3 en N4)
▪ leefgroep
01/03: leefgroepvergadering
▪ 02/06: Lg
facultatieve
4: 18 – 19 dag
uur
▪ 03/06: pedagogische
studiedag
Lg 3: 19 – 20 uur
▪▪ 06/06:
Leefschoolfeest
05/03: oudervereniging
▪▪ 25/06:
oudercontact +ouderfuif
17/03: leefschoolband
▪▪ 29/06:
proclamatie
17/05: oudervereniging
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
Forum:
▪ 02/06: Leefschoolfeest
▪▪ vanaf
uur op 21/02, 6/3, 20/3,
12/06:14.30
oudervereniging
3/4, 15/05, 29/05, 12/06 en 26/06
Praatcafé:
Praatcafé:
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪▪ vanaf
09/02 15.30
vanafuur
15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
Leerlingenraad:
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
▪ in de leraarskamer o.l.v. Martine
Leerlingenraad:
▪ 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine
▪ Zie website

MENU

DEADLINES
MENU
▪ donderdag 12 u naar
▪ martine.vandemoortele@sgr18.be
Zie website

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.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Onze zelfgemaakte instrumenten zijn klaar en we hebben flink geoefend om
verschillende geluiden/muziek te maken. Stil en luid, hoog en laag, snel en traag,
verschillende ritmes, kortom we hebben goed geëxperimenteerd en hebben de
eigenschappen van ons instrument leren kennen. We hebben ook muziek gemaakt met
flessen en water, heel verrassend. Na al dat oefenen hebben we ook onze geleerde
kennis en onze zelfgemaakte instrumenten voorgesteld aan de kindjes van leefgroep 1
en konden ze genieten van ons klein concertje. We leerden ook nog instrumenten
kennen van echte muzikanten: de klarinet leerden we kennen van Janne ( 3de leerjaar),
Klaartje ( mama Alex en Sienna) liet ons de saxofoon kennen ( de kinderen verwarren
deze wel eens met de trompet) en de opa van Manse bracht een accordeon mee. Keer
op keer waren we verwonderd van de klanken en hadden we onze vragen klaar.
Hartelijk dank voor de grote respons en de leerrijke momenten. Kortom een geslaagd
muzikaal project. Volgende week starten we een inoefenweek.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Wat een boeiende week was dit. Op maandag was het hoogtepunt van ons project: de
uitstap naar het Gravensteen te Gent. De kleuters waren enorm onder de indruk van de
grote poort, de dikke muren, de kleine ramen, de vele kantelen, kamers en oneindig
veel trappen. Ook hebben we onze ogen opengetrokken toen we de verschillende
wapens, harnassen en een maliënkolder konden bezichtigen.
Tip: bekijk de site van het Gravensteen eens. Tijdens de krokusvakantie en in juni zijn er
leuke activiteiten om met het gezin te doen. Terug in de klas hebben de kinderen de
kans gekregen om dit indrukwekkende bouwwerk op papier te zetten met verf en
kwast. Gedurende de week hebben we ook nog veel voorgelezen uit de vele boekjes die
jullie hebben meegegeven en luisterden we naar het luisterverhaal van Johanna en het
Gravensteen.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag ouders,
Deze week hebben de maanvisjes en zeepaardjes veel geoefend voor hun circusshow.
Dinsdag kregen we een rondleiding in een echt circus, circus Pipo. We leerden over het
leven van een circusartiest, hoe dieren en de artiesten kunstjes leerden en we zagen zelf
enkele artiesten die aan het oefenen waren. We vonden dit fantastisch en heel handig
voor ons opzoekwerk.
Daarnaast zijn we ook bezig geweest met optische illusies door gebruik te maken van
materiaal en een fototoestel.
Groetjes,
Zeepaardjes en maanvisjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste lezers,
Deze week hebben we goed verder gewerkt aan ons voorblad, techniekopdracht en
opzoekwerk! Als voorblad tekenden we dingen die te maken hebben met de periode die
wij gekozen hebben. Daarna kozen we kleuren ecoline die hierbij horen en mochten we
onze tekening kleur geven. Voor de techniekopdracht hadden we keuze tussen een
maquette maken van de dorpen en huizen of wapens en kledij maken van de periode
die we kozen. Vandaag zijn de mama van Anna en Flore komen helpen. Morgen komt
de oma van Felix ook nog helpen.
Groetjes van de Gekko's en Stokstaartjes.

Leefgroep 5 | Feniksen
Dag iedereen!
Maandag maakten wij twee grote posters: één van de voedingsdriehoek en één van de
bewegingsdriehoek! Ze zijn te bewonderen in onze gang.
Jolan en Marthe maakten vorige vrijdag schuimpjes als dessert en deze hebben we op
maandag opgegeten.
Timpe en Lili maakten ook nog chocomousse en Alexine en Jits maakten een taart. Wat
een bedrijvigheid in onze klas.
Op dinsdag hebben we van beide desserten geproefd. Lekker! We beslisten ook welk
gerecht we op ons wereldrestaurant gaan serveren... Het wordt smullen!!
Woensdag hadden wij geen school, maar onze juffen wel :-)
Op donderdag maakten we een logo voor onze T-shirt!
Groetjes,
Briek en Korneel.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Maandag hebben Pia en Dylan hun dessert gemaakt. Dat hebben we dinsdag opgegeten.
Het was hele lekkere chocomousse
Donderdag hebben we ons voorbereid om ons opzoekwerk op een leuke manier te
brengen aan de klas.
Groetjes van Lisa

VERSLAG OUDERVERENIGING 23/01/2020
Aanwezig: Evelyn De Wilde, Nathalie Van Belle, Tom Van Wesemael, Tom De Boever, juf
Valentine, juf Jana
1.
Wijziging raad van bestuur
De gewijzigde samenstelling van de raad van bestuur van VZW Vereniging de Leefschool
werd neergelegd bij de rechtbank van koophandel te Gent:
Tom Van Wesemael, voorzitter in plaats van Maaike Afschrift
Stijn Tuypens, secretaris in plaats van Kristy Van Den Eeckhout
Bert Verstraete, schatbewaarder in plaats van Rozemarijn De Schrijver.
De wijziging werd gepubliceerd in het staatsblad van 5 februari 2020.
2.
Financieel overzicht oudervereniging
Het financieel jaaroverzicht voor 2019 werd door Bert bezorgd:

Beginstand rekening

€

5.658,95 1/01/2019

Eindstand rekening

€

6.633,37 31/12/2019

totale inkomsten

€ 22.224,85

totale uitgaven

€ -21.250,43

saldo

€

974,42

provisie warmathon 2019

€

-838,45

netto saldo

€

135,97

Er werden 8.831 € netto inkomsten gegenereerd + 1.800 € sponsoring voor de
bosmaaier
Hiermee werden 10.500 € nuttige uitgaven gedaan voor de leefschool.
3.
Terugblik Spaghettifeest 23/11
Opbrengst: 2.458 €
Zeer vlotte bediening
IJsjes waren een groot succes (volgend jaar zeker terug enkele cakes voorzien)
Misschien de prijzen aanpassen bij de volgende editie.
Omzet minder in forumzaal.
4.
Terugblik Warmathon 13/12
Opbrengst: 871.10 € ten voordele van het Kinderkankerfonds
Organisatie naschoolse opvang moet beter. Alle kinderen samen in de refter was te
chaotisch voor de kinderen + de begeleiders. Eventueel eenmalig: kinderen naar een
film laten kijken om het voor de kinderen en begeleiders van de opvang wat
aangenamer te maken.
Kinderen waren minder betrokken dit jaar. Terug overdag laten lopen ?
Inschrijvingsprijs hoger ? Gratis consumptie laten vallen ?
Inschrijvingen moeten vlotter, bijvoorbeeld met klassenlijsten en aanduiden wie reeds
betaalde
Vooral juffen stonden achter de kraampjes. Kinderen wilden natuurlijk graag lopen. Te
bekijken bij een volgende editie.
Timing? Te druk in rapportenperiode ?

5.
Terugblik op nieuwjaarsreceptie 10/1
Versiering was top, activiteit met zaklamp ook
Tijdens de zoektocht werden letters meegenomen (wordt opgelost bij een volgende
editie)
Niet-alcoholisch aanbod: enkel water. Alternatieven mogelijk ?
6.
Kinderactiviteit 7/2
Briefjes werden verspreid in boekentas, inschrijvingen lopen vlot binnen, eerste
inschrijvingen eerste keus
7.
Ouderactiviteit en fuif 28/3
Under construction, meer nieuws volgt
8.
lentefeest/eerste communie 26/4
receptie om half 12 voor iedereen (communicant + lentefeesters)
Winne Caemaert coördineert receptie, juf Ellen doet activiteit in bos: ouders springen bij
bij beide activiteiten
Wordt nog verder georganiseerd en uitgewerkt
9.
Pimp je speelplaats
Kleuterheuvel: glijbaan + speelplateaus zijn geïnstalleerd. Heuvel is aan het eroderen,
zou moeten aangepakt worden
Op korte termijn: overleg gepland met kleuterteam + kleuterouders in verband met
aanpak kleuterspeelplaats (onderhoud, bijkomende wensen, ...). Er wordt nadien een
werkdag gepland specifiek voor deze speelplaats en kleuterouders.
Voetbalveld aanpakken ?
10.
Moestuinplantenverkoop
Gezinsoudsten hebben formulier gekregen, momenteel voor 500 € verkocht, vorig jaar
in totaal 1.500 € maar kwam ook later op gang.
Dit jaar worden ook aardbeienplantjes aangeboden. Dit jaar ook invulstrookjes voor
buren.
11.
-

Varia
Bord aankondigingen: 2 borden zijn beschikbaar, installatie moet nog gebeuren.
Joris ?
Match EK op groot scherm (Belgie – Denemarken op donderdag 18/6 om 18u):
verder uit te werken. Stijn ?
Betrokkenheid ouders verhogen ? bij inschrijving erop wijzen dat er engagement
wordt gevraagd, kan dit in schoolreglement ? Blijven reclame maken.
Annelies nam vorige week nog eens contact op met provincie in verband met
mobiliteitssubsidie: voorlopig geen nieuwe oproep gepland vanuit de provincie.

12.
Data volgende vergaderingen
Maandag 2 maart 2020
Dinsdag 12 mei 2020
Dinsdag 16 juni 2020

BIOPLANTENVERKOOP 2020

ZWEMKAMPEN IN MELLE

LEREN MEDITEREN IN OOSTERZELE

Creatieve workshops

WERKEN DORP 28-30, OOSTERZELE

