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EDITORIAAL
Een bijzondere week …
We startten de week met veel enthousiasme! De
kleuters trokken naar de boerderij en genoten met
volle teugen. Anderen ontdekten een nieuwe wereld.
Er werd gesprokkeld en al reikhalzend uitgekeken naar
nieuwe eindprodukten. De oudsten ontdekten de
zwarte parel van Afrika. Door de coronamaatregelen
nemen we nu even een pauze om daarna weer met
hetzelfde enthousiasme verder te gaan. Draag zorg
voor elkaar!
Alle richtlijnen i.v.m. het coronavirus kan je nalezen op
de laatste pagina’s van deze flashboem of op de
website.
Veel leesplezier
Els
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Peuterkijkdag: De peuterkijkdag van zaterdag 7 maart was
een succes. Er waren vele geïnteresseerde ouders met hun
nieuwsgierige peuter. De leuke zelfgemaakte tik-takactiviteit, warme sfeer, en de gemoedelijke rondleiding en
babbel vielen duidelijk in de smaak. Heb je dit moment
gemist maar wens je toch nog info over onze
leefschoolwerking neem dan gerust contact op met
Martine op het nummer 09/362.49.63.

AGENDA
 26/04:
lentefeest/eerste communie
12/12: oudervereniging
 18/05
20/05: gemeenteklas
12/01:–Nieuwjaarsreceptie
4 (N3 en N4)
 leefgroep
30/01: oudervereniging
 02/06:
dag
24/02: facultatieve
kinderactiviteit
 03/06:
studiedag
27/02: pedagogische
leefgroepvergadering:
 06/06: Lg
Leefschoolfeest
2: 18 – 19 uur
 25/06: Lg
oudercontact
1: 19 – 20 uur
 29/06: Lg
proclamatie
5: 20 – 21 uur
 01/03: leefgroepvergadering
Forum: Lg 4: 18 – 19 uur
 vanaf 14.30
15/05, 29/05,
Lg 3: uur
19 –op
20 uur
26/06
 12/06
05/03:en
oudervereniging
 17/03: leefschoolband +ouderfuif
Praatcafé:
 17/05: oudervereniging
 vanaf
uur
27/05:15.30
Lentefeest/Communie
 02/06: Leefschoolfeest
Leerlingenraad:
 12/06: oudervereniging
 in de leraarskamer o.l.v. Martine
Praatcafé:
 21/12 vanaf 15.30 uur
 09/02 vanaf 15 uur
 30/03 vanaf 15 uur
 Zie
website
26/06
vanaf 15.30 uur

MENU

Leerlingenraad:
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
 donderdag 12 u naar
leraarskamer o.l.v. Martine
martine.vandemoortele@sgr18.be

DEADLINES

MENU
 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.

Inschrijvingen 2020-2021: Momenteel lopen de inschrijvingen voor broers, zussen en
kinderen personeel vanaf geboortejaar 2018 (= voorrangsperiode).
Vanaf maandag 23/03 om 8.00u starten de inschrijvingen voor iedereen. Omwille van
het coronavirus is het nu nog niet duidelijk of dit wel kan doorgaan want wij krijgen nu
het advies om mensen vreemd aan de school de toegang te weigeren. Van zodra ik
meer info hieromtrent heb stuur ik via smartschool een mail naar alle ouders van de
school. Heb jij vragen of geen mail ontvangen gelieve dan vrijdag 20/03 in de loop van
de dag telefonisch contact op te nemen met directie/secretariaat op het nummer
09/362.49.63. Ook aan de inkompoorten zal van zodra er meer duidelijkheid is de
berichtgeving bekend gemaakt worden.
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes
In de pareltjesklas kruipen we volledig in de rol van de boer en de boerin. De dieren
verzorgen, hokjes bouwen, eten geven, ... wat eet welk dier nu? We gingen deze week
de koe en het varken al intens waarnemen: de babydieren gingen we ook bekijken, het
proces van de melk, we leerden een leuk liedje over het koetje en het kalfje, schilderen
met modder, experimenteren met mais, stempelen met onze vuisten, een koe
zelfstandig proberen knutselen, ....
Ook een blotevoetenpad mocht niet ontbreken! Met onze voetjes door de modder, het
gras, de mais, het stro, het hooi, ... zoals de echte dieren op de boerderij!
Op vrijdag mochten we ook in onze pyjama naar school komen en gingen we ook de
verjaardag vieren van Isaak! Hieperdepiep hoera met je vierde verjaardag Isaak!
Tot volgende week!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag allemaal, hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
We zijn enthousiast in de boeiende wereld van vormen gevlogen en het boek ' spelen
met vormen' van Lucie Felix is onze rode draad. We zijn gestart met te zoeken welke
vormen er in onze klas te vinden zijn en hebben ontdekdozen gemaakt met vormen die
de kleuters van thuis mee brachten. Sommige waren zeer duidelijk, maar op enkele
braken we toch ons hoofd. Otto-jan bracht een huisje mee, we zagen er een vierkant,
een rechthoek en een driehoek in, welke vorm heeft het nu eigenlijk?
We leerden ook het mooie prentenboek ' cirkel' kennen waarin cirkel, driehoek en
vierkant verstoppertje willen spelen. Driehoek luistert niet naar de spelregels en
verstopt zich achter de waterval in een donkere grot, oeioei, als dat maar goed komt!
Je kan onze beeldende verwerking ervan in ons klasje zien, kom maar eens kijken en
natuurlijk speelden we zelf ook verstoppertje!
Maandag hebben we wafels gebakken in hartjesvorm, ahja, dat is ook een vorm!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Hallo iedereen!
Maandag ging ons project over de boerderij van start! We krullenbolden er al op los met
de gekke kippen, we leerden hoe een boerderij eruit ziet: stallen voor de dieren, een
schuur voor de tractor, de hooizolder en nog zo veel meer.
In de hoeken speelden we met het vele materiaal dat iedereen meebracht. We
bouwden een mooie stal in de huishoek en verkleedden ons als boerderijdier en
boer/boerin. Daarbij hoort natuurlijk ook onze hoevewinkel.
Ook denken we na over hoe onze eigen boerderij eruit zou mogen zien en maken we
deze met allerlei papieren vormen.
We voelden ons dus zoals echte boeren en boerinnen in onze klas!
Kukkelekuuu, Mooeeeh, toktoktok,… komende week leren we hoe we de dieren
moeten verzorgen, hoe ze groeien,… Heel wat leuke dingen in het vooruitzicht dus!
Vele groetjes
juf Valentine en juf Fébe

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Beste lezers,
Ons project is goed van start gegaan met een leerrijke uitstap naar de kinderboerderij.
We hebben verschillende konijntjes geknuffeld. De geiten en de welriekende bok
gezien, die maakt zijn heerlijk parfum door op zijn eigen sik te plassen. Op de volgende
weide stonden we zelf tussen de schapen en hun pasgeboren lammetjes, wat hebben
die een dikke jas aan zeg. Het varken kan niet zo goed zien maar wel heel goed ruiken
en sporten. Het is ook een heel proper dier want het gaat altijd in hetzelfde hoekje naar
het toilet. Verder zagen we ook nog kippen, hanen en boze kalkoenen. Een pony en ezel
hebben we ook gezien. Als afsluiter telden we heel veel duiven, die geen honger hadden
en sloten we af met een bezoekje aan het kalfje.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
De maanvisjes en de zeepaardjes hebben deze week een nieuw project gekozen: we
leren over techniek!
We willen leren over elektriciteit, we willen toestellen openvijzen, we zijn nieuwsgierig
over de mijnbouw en we willen verschillende proefjes uitvoeren. Dit worden drukke en
spannende weken!
In muzische hebben we een eigen schimmenspel gemaakt, dit is een verhaal met
stokfiguurtjes achter een wit doek. Wanneer juf met een lampje scheen kon je de
schaduw zien en werd het een grappig verhaal.

Het eerste leerjaar kreeg een letterfeest, dit wil zeggen dat ze alle letters geleerd
hebben in de klas.

Juf Jana en juf Karolien

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste mensen,
Deze week was het de boekbespreking van Karst en Wolf en actua van Janne en Linde.
Dinsdag hebben we verder gesprokkeld en daarna deden we de traktatie voor Finn zijn
verjaardag. Hij is 10 geworden!
Vandaag hebben we samen met de Stokstaartjes een nieuw project gekozen. Wij willen
een wereldrestaurant openhouden. Daarna hebben we vraagjes opgesteld.
Groeten van Stella en Gabrielle.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag iedereen,
Deze week werkten wij verder aan het thema Oeganda. Er was een doorschuifsysteem
zodat we elke dag met iets anders konden kennismaken: Afrikaanse maskers
bestuderen en er zelf eentje maken, kennismaken met Allan, een Oegandese jongen
van onze leeftijd en een dag uit zijn leven vergelijken met een dag uit ons leven en een
bundeltje rond de ligging, het klimaat en het regenwoud van Oeganda. Woensdag
keken we dan naar een reisverslag waarin vooral de fauna en flora van Oeganda in the
picture stonden. Nu kijken we vol verlangen uit naar de reisverhalen van Annelies en
Jeroen. Donderdag en vrijdag leerden we met de atlas werken. We sloten de week af
met heerlijke pannenkoeken voor de verjaardag van Lotte!

Richtlijnen omtrent coronavirus 11/03/2020

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder
dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale
overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen
garanderen.
De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en
verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.
Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van
het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met
herziening op 31 maart.
Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?
Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn
houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en
volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.
De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak:
lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten
zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet
doorgaan. We stellen (meerdaagse) buitenlandse excursies uit. Eendaagse
uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.
Concreet betekent dit voor onze school dat we volgende activiteiten NIET laten
doorgaan:
12/03: Leefgroepvergadering van leefgroep 4 en 3
16/03: uitstap naar de boerderij in Drongen voor leefgroep 2
16/03 – 18/03: GWP geschiedenisklas leefgroep 5
19/03: uitstap naar Eine voor leefgroep 5
19/03: uitstap naar de bibliotheek leefgroep 4
20/03: uitstap naar De Volle Maan voor de schildpadjes
20/03: uitstap leefgroep 5 naar Raversijde met de trein
24/03: uitstap N6 naar bibliotheek
28/03: ouderactiviteit “ The great escape” en fuif
Zwemmen leefgroep 3
Ik wacht nog op info rond het inschrijvingsmoment voor het schooljaar 2020-2021
vanaf maandag 23/03 en voor de consulten jongste kleuters en hun ouder die op
onze school doorgaan.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?
De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus
waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de
preventieve maatregelen toepassen.
Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?
Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid
(AZG) medisch nog steeds niet nodig:
 De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn
minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te
verslaan dan volwassenen.
 Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te
vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op.
Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de
kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.
Wat kan je als ouder doen?
Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:
 Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar
school, zodat zij dit niet moeten doen.
 Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.
Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een
kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of
thuisblijven aangewezen is.
Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder
toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus
voor ouders

Meer informatie?
 Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .
 Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail infocoronavirus@health.fgov.be.
 Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

Richtlijnen coronavirus 13/03/2020
Beste ouders
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om in alle scholen de lessen te
schorsen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de
kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de
leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor
leerlingen die anders opgevangen moeten worden door hun grootouders.
De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten
opvangen door hun grootouders. Voorzie een lunchpakket want er worden
t.e.m. vrijdag 03/04/2020 geen warme maaltijden bereid.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne,
afstand, ventilatie,....
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april
2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.
De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof
bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.
Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook
hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de
huisarts.
Spreek met je met je kind over het coronavirus:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-hetcoronavirus
Meer informatie?
Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirusvoor-ouders
We zullen u zo regelmatig als mogelijk blijven informeren over verdere
ontwikkelingen. We zullen hiervoor communiceren via Smartschool, maar ook via
onze Facebookpagina en de website van de school.
We hopen op uw begrip voor de drastische maatregelen die deze uitzonderlijke
omstandigheden toch wel vereisen.

