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EDITORIAAL
De zon was deze week ver te zoeken
Toch gingen we ijverig aan de slag met project, taal en
rekenboeken
Van boerderij, corona en leren leren
En een dagje met N6 in het PTI gaan proberen
Schuif dus maar alles aan de kant
Want je kan het lezen in deze leefschoolkrant.
Veel leesplezier
Els en Sofie
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Na een weekje van rust en heel veel coronavirusnieuws zijn
we toch kunnen opstarten. De maatregelen rond deze virus
zijn algemeen bekend. Goed handen wassen, bij hoesten je
hand of binnenkant van je arm voor je mond houden,
papieren zakdoeken gebruiken, … en bij ziektesymptomen
naar de arts gaan. Mochten er andere maatregelen volgen
dan breng ik jullie op de hoogte.
Vervanging Lieselot: Lieselot is zwanger. Proficiat ! Zij wordt
vervangen door juf Lisa.
Planning leefgroepvergadering:
Dinsdag 10/03:
18.00u – 19.00u: leefgroep 2
19.00u – 20.00u: leefgroep 1
20.00u – 21.00u: leefgroep 5
Donderdag 12/03:
18.00u- 19.00u: leefgroep 4
19.00u – 20.00u: leefgroep 3
Inschrijvingen 2020-2021: De inschrijvingsperiode voor
broers, zussen en kinderen personeel is lopende. Deze
voorrangsperiode loopt nog tot 22/03/2020.

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 20/3, 3/4, 15/05,
12/06:14.30
oudervereniging
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
 31 maart 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

MENU

 Zie website

MENU
DEADLINES
 donderdag
Zie website12 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.

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.
Tiktakpeuterkijkdagmoment : Er is ook nog een
leuk Tiktakpeuterkijkdagmoment 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.
Fijne vakantie iedereen !
Martine

SNOEIHULP GEZOCHT!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Iedereen zijn batterijen opgeladen...en we zijn er dan ook ingevlogen.
We hebben alweer een nieuwe letter geleerd: de 'r' en die werd ook gretig in de hoekjes
gemaakt/ gebouwd.
We hebben al een sprokkelronde gedaan en getekend wat we graag zouden willen leren
over de boerderij. Volgende week maandag gaan we dan starten aan het langverwachte
project rond de boerderij en dit onder leiding van juf Febe. We kijken er al naar uit.
Dinsdag hebben de 3de kleuterklassers een kunstspel gedaan in de bibliotheek en
deden we leuke opdrachtjes waardoor we goed moesten kijken naar de kunst uit de
verschillende boeken. Leuk en leerzaam.
Op woensdag hebben we ons ook laten inspireren door een kunstenaar, nl. Kandinsky
en hebben we een nieuwe regenboog uitgevonden...een uitdagende opdracht met
leuke resultaten. De kinderen waren trots en ik ook.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Voor de vakantie sloten we af met een leuk carnavalsfeestje met een optreden en
grappige dansjes. We vierden ook de 6de verjaardag van Kenta met lekkers. Deze week
hadden alle kleuters mooie boekjes en leuk speelgoed mee om aan de slag te kunnen
gaan met onze volgende project: "we willen boerderijdieren verzorgen" Op dinsdag
hebben de kleuters van K3 naar aanleiding van de jeugdboekenweek een leuke activiteit
gedaan in de bib. En we hadden ook weer twee 6 jarigen gevierd: Anaïs en Mon, ook
een dikke proficiat en bedankt voor de traktatie.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag beste mensen
Vrijdag voor de vakantie hebben we spelletjes gespeeld en grote kuis gehouden! Dat
was leuk!
De eerste expo na de vakantie was van Finna en Aaron. Deze ging over de Titanic. De
Titanic was een hele grote boot die gezonken is door tegen een grote blok ijs te varen.
Het was super interessant en spannend.
We hadden dinsdag een gesprek over het coronavirus. We mochten vragen stellen en
vertellen wat we er al over wisten. We keken ook naar een filmpje van Karrewiet over
Corona.
In project hebben we gesprokkeld voor een nieuw project. Deze keer moesten we
starten met het zoeken naar een leuk eindproduct. Op die manier kiezen we een vraag
en opzoekvragen.
Benieuwd wat het wordt? Lees dan zeker de volgende flashboem!
Groetjes van Omita en Anna

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste lezers,
Vrijdag voor de vakantie hebben we carnaval gevierd en samen op het stip-it lied
gezongen en gedanst. Bij project hebben we onze map in orde gestoken.
Deze week hebben we gesprokkeld voor een nieuw project. We beginnen onze ideeën
nu niet meer met een hoe-vraag maar met: wij willen ... Zo is het direct duidelijk wat
ons eindproduct zal zijn. Bv. Wij willen een strip maken. Dinsdag was het de expo van
Adriaan en Felix over de neushoorn.
Sinds maandag zit er een nieuwe jongen bij de Gekko's. Hij heet Nathan en zit bij N4.
Groetjes van Linde en Stella

Leefgroep 5 | Feniksen
Liefste lezertjes!
Net voor de vakantie hebben we ons eindproduct gedaan: een heus wereldrestaurant
georganiseerd! Het was een heel groot succes!
We kookten de hele vrijdag allerlei gerechten: macaroni met kaassaus en hesp,
spaghetti bolognese, pasta pesto, Amerikaanse hamburgers en Turkse pita!
Het was heerlijk! Dank aan alle mama's die ons geholpen hebben!
Op maandag en dinsdag gingen we dan verder met leren leren, want vrijdag is er een
toets op een wel heel originele manier. Volgende week meer hierover.
Op donderdag werkten we ons T-shirt of zakje af.
Wat een leuke week!
Groetjes,
Marthe en juf

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Welkom bij de wolkenvangerskrant
Maandag hebben we over Afrikaanse muziek geleerd. Het blijkt dat zij ongeveer alles
met ritme doen! Dinsdag hebben we geleerd over de muziek van andere landen. We
hebben op het liedje “Badilisha” met de instrumenten gespeeld. Donderdag heeft juf
Els ons uitgelegd hoe we onze ‘boekbespreking’ moeten voorbereiden. We gaan ons
boek voorstellen door ‘a book-in-a-box’. Voor project verdiepen we ons even in de
cultuur, het klimaat, de natuur en het dagelijkse leven van kinderen van onze leeftijd in
Oeganda. Vrijdag ging het zesde naar het PTI voor een snuffelmoment. We kregen een
techniekles en maakten een ledsleutelhanger. In de namiddag was het projecttoets. Dat
was leuk. We kregen een QR-code die we op een bepaalde manier moesten tonen en de
juf scande dan ons antwoord.
Groetjes van Mayako en de Wolkenvangers

Verslag leerlingenraad 03/03/2020
We zeggen neen tegen fruitverspilling:
Vanaf nu is er een fruitmand beschikbaar in de speelzaal van de lagere waar kinderen
hun fruit kunnen deponeren indien ze dit niet zelf willen opeten. Ander kinderen
kunnen (na het wassen van het fruit) het beschikbare fruit uit de fruitmand kiezen. Het
resterende fruit van de traiteur wordt tijdens de avondopvang aan de kleuters
aangeboden.
Wieltjespad:
Iedereen moet de rijrichting op het wieltjespad respecteren zo vermijden we botsingen.
Tijdens de opvang mogen de kinderen geen wieltjes gebruiken omwille van
veiligheidsredenen want er is slechts 1 toezichthouder aanwezig.

Speelhuisje lagere:
Er is de vraag om dit ook aan de binnenkant te beschilderen. Dit wordt in het voorjaar
opgenomen door de oudste kinderen van de leerlingenraad.
Zeep in de toiletten:
Dit wordt sowieso dagelijks voorzien door het poetspersoneel. Indien de zeep op is dan
meld je dit aan Danny.
Bekers in de toiletten:
Er worden geen bekers in de toiletten voorzien omwille van hygiënische redenen en
omdat er al bekers in elke klas beschikbaar zijn.
Rustig de refter binnen gaan:
Dit blijkt een probleem. Alle leerlingen van de leerlingenraad nemen dit mee naar hun
klasgroep en bedenken haalbare oplossingen. Deze worden op de volgende
leerlingenraad besproken en teruggekoppeld naar alle kinderen.
Netheid toiletten controleren:
Dit is een taak die wordt opgenomen via een beurtrol door de kinderen van leefgroep 5.
Gelieve wekelijks een jongen en een meisje te voorzien. Per toilet wordt dagelijks een
code gegeven.
Groen= goed, oranje= kan beter , rood= vies. Ella en Alexine zorgen voor 10 smileys
van elk. Van zodra het systeem ontworpen is zullen zij alle kinderen hiervan op de
hoogte brengen.
Volgende leerlingenraad is dinsdag 31/03/2020.

The Great Escape 28/03/2020

VEGETARISCH KOKEN MET FELIX, TITUS EN TUUR
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