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EDITORIAAL
Alweer een weekje voorbij gevlogen. De
krokusvakantie nadert … projecten worden afgerond
en een themaloze week inspireert groot en klein.
Geniet van het weekend en tot volgende week!
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Kinderactiviteit: De kinderactiviteit was een heus succes.
Toffe workshops georganiseerd door onze leerkrachten met
aansluitend een fuif. Dank aan iedereen !
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.

SNOEIHULP GEZOCHT!

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
De schelpjes willen nog steeds rond de zintuigen werken. Het is zo’n leuk en gevarieerd
project dat we er nog weken zouden mee kunnen verder gaan. Vanaf volgende week
gaan we een hele week werken rond ‘ wie ben ik? ‘ waarbij we veel zullen kijken in de
spiegel en ons zullen verkleden, schminken en veel toneel spelen! Vanaf maandag is
alles welkom van kledij, attributen en ideeën! We zijn al benieuwd! We hebben ook
bijzonder nieuws, Robin werd grote zus van Charlie, proficiat!!!
Bij de pareltjes werkten we met gips, schilderden op stof om lakentjes te maken voor
onze baby’s en stempelden op muziek met onze vingers. Met onze vingers stempelden
we pilletjes, we leerden ook een kindje tekenen aan de hand van ons versje. We keken
ook naar tik tak!
We beluisterden elkaars buikje. We luisterden ook naar een muziekstuk waar de kindjes
dan hun eigen gevoel mochten verwoorden. We speelden een kimspel en nog zoveel
meer.
We verwelkomen ook 2 nieuwe peuters in onze klas.
Welkom Manon & Ellie!

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo iedereen,
Deze week kiezen we zonder project waarmee we willen spelen, werken, leren. Zo
willen de kinderen eens met klei werken, schilderijtjes maken, huizen bouwen met
blokken, spelen met de dieren,... Op dinsdag hebben we Ilya zijn 5de verjaardag gevierd
met een heerlijke donut, proficiat jongen. We hebben in de klas en ook buiten leren
tellen en de kinderen van de derde kleuterklas hebben de toetertest gemaakt.
De laatste week voor de vakantie werken we verder op deze manier.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag ouders,
Deze week hebben de maanvisjes en zeepaardjes heel veel geoefend voor hun
circusshow. Daarnaast zijn de leerlingen ook bezig geweest met hun opzoekwerk.
Vrijdag zijn we naar Technopolis geweest en hebben we daar zeer veel bijgeleerd over
verschillende technieken. Het was een super ervaring.
Groeten en tot volgende week,
Maanvisjes en zeepaardjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo mama's en papa's,
Deze week hadden we turnen en muzische in project om ons eindproduct voor te
bereiden. We gaan een dag leven zoals de mensen vroeger. We starten vanuit een
tableau vivant en doen dan een rollenspel. Via het rollenspel gaan we ons opzoekwerk
uitleggen.
Om ons helemaal te kunnen inleven maakten we zelf ook passende kledij. De mama
van Anna kwam ons hierbij helpen (super dikke dankjewel aan Stefanie!!!!)
We werkten ons opzoekwerk, voorblad en techniekopdracht af deze week.
We kijken uit naar het eindproduct morgen en zijn toch wel zenuwachtig! Hopelijk lukt
het allemaal!
Groetjes!!!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!
Deze week hebben we ons opzoekwerk en techniekopdrachten afgerond. De oma van
Felix heeft ons geholpen met het naaien van de kledij. We hebben deze week eens
geturnd en muzische gedaan in projectgroep. Bij muzische deden we tableau vivant en
bij turnen deden we touwspringen. We mochten dan ook een actje in elkaar steken om
te tonen op het einde van de les. Morgen is het ons eindproduct, we gaan een dag leven
zoals de mensen vroeger. Spannend!!
Groeten van Flore en Finn

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezertjes!
Hier wat nieuws uit onze groep!
Op maandagnamiddag maakten Ella en Cas hun dessert: petit-beurretaart. De andere
feniksen maakten placemats voor ons restaurant of typt en hun recept uit met foto's.
Op dinsdagochtend werden de data voor de boekenvoorstellingen vastgelegd en ook
werden groepjes gemaakt voor de groepsexpo 😃 Dit moeten originele pareltjes
worden.
Woensdagochtend vulden we een korte enquête in over wat we goed en minder goed
vinden aan onze school. Daar zitten toch een aantal heel mooie ideeën tussen van de
klas.
Op donderdag deden we hetzelfde als op maandag, maar we ruilden de placemats in
voor tafeldecoratie. 's Ochtends kregen we een uitgebreide uitleg van Cas omtrent de
storm Ciara.
Vergeet je niet tijdig in te schrijven voor ons wereldrestaurant!!
Groetjes,
Briek en juf

The Great Escape 28/03/2020

BIOPLANTENVERKOOP 2020

ZWEMKAMPEN IN MELLE

KLIMAATTAFEL 3 MAART 2020

LEREN MEDITEREN IN OOSTERZELE

Creatieve workshops

WERKEN DORP 28-30, OOSTERZELE

