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EDITORIAA
Een bijzonder moment … we zijn terug!
Weliswaar met vermoedelijk de kortste flashboem in
de Leefschoolgeschiedenis ooit. We hadden het
immers reuzedruk deze week met spelen, lachen,
praten en genieten van elkaar … en het doet deugd:
samen bubbelen.
Veel leesplezier
Els
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Fiscale attesten: voor wie de fiscale attesten deze week
nog niet ontvangen heeft => juffen geven ze vandaag mee
met je kind(eren). Gelieve wel de attesten van de gemeente
na te kijken (voor- en naschoolse opvang) want blijkbaar
geven ouders aan dat er fouten in zitten. Tenslotte gaat dit
toch over geld... Bij fouten neem je zelf contact op met de
gemeente. Dank voor jullie begrip en medewerking.
Oudercontacten: starten vanaf woensdag 24 juni en zullen
dit jaar anders verlopen. Leerkrachten mailen jullie
hieromtrent om af te spreken (digitaal).
Rapport: wordt met je kind meegegeven op dinsdag 30
juni.
Proclamatie N6: zie mail van juf Izabel en Els.
Overgang K3 naar 1ste leerjaar: in de week van 22 juni
zullen er per klasbubbel K3 twee momenten voorzien
worden met juf Jana.
Laatste schooldag: Dinsdag 30 juni : een halve dag school
(tot 11.30u ~ woensdagregeling).
Martine

AGENDA
 Vanaf
digitaal oudercontact
12/12: 24/06:
oudervereniging
 29/06
proclamatie
12/01:(?):
Nieuwjaarsreceptie
 30/01: oudervereniging
Forum:
 24/02: kinderactiviteit
 vanaf
uur op 26/06
27/02:14.30
leefgroepvergadering:
Lg 2: 18 – 19 uur
Praatcafé:
Lg 1: 19 – 20 uur
 vanaf 15.30
Lg 5: uur
20 – 21 uur
 01/03: leefgroepvergadering
Leerlingenraad:
Lg 4: 18 – 19 uur
 in de leraarskamer
Lg 3: 19 – 20o.l.v.
uur Martine
 05/03: oudervereniging
 17/03: leefschoolband +ouderfuif
 17/05: oudervereniging
 27/05: Lentefeest/Communie
 Zie
website
02/06:
Leefschoolfeest
 12/06: oudervereniging

MENU

Praatcafé:
DEADLINES
 21/12 vanaf 15.30 uur





donderdag 12 u naar
09/02 vanaf 15 uur
martine.vandemoortele@sgr18.be
30/03 vanaf 15 uur
26/06 vanaf 15.30 uur

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

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.

OUDERVERENIGING OP VEILIGE AFSTAND VAN ELKAAR
Datum: dinsdag 16 juni om 20 u
Locatie #Corona-proof: Zolder Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13 te
Scheldewindeke

Met op de agenda:
Blij weerzien zonder knuffels 😊
Financiën (hoe middelen verzamelen,
voorstel Trooper,
moestuinplantjesverkoop)
Planning volgend schooljaar
Werkgroep mobiliteit
Pimp je speelplaats
Varia
PS: Breng je eigen glas en ev. mondmasker mee! We zitten in een ruimte ver genoeg van
elkaar.

