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EDITORIAA
Wat een deugddoende week! Er werd hard gewerkt,
veel gespeeld en feest gevierd. En ook al was het een
blij weerzien, sommigen onder ons denken al weer aan
afscheid nemen. Afscheid van de kleuterblok, afscheid
van de Leefschool … samen maken we er een
hartverwarmend moment van.
Veel leesplezier
Els
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Resultaten enquête leerlingen: Jaarlijks wordt deze
afgenomen bij alle kinderen van de lagere. De kinderen van
het 3de t.e.m. het 6de leerjaar kunnen ook de items
doorgeven die ze wensen te behouden en die ze wensen te
veranderen aan de school.
Behouden:
Veel bijleren (29), leuke speelplaats (21), leuke lessen (20),
leuke juffen (17) en projectwerking (12).
Veranderen:
niets (16), warme maaltijden (11), voetbalveld meer
onderhouden (5), toiletten (4), nieuwe basketballen (3).
Betreft de warme maaltijden: dit werd aangeduid door 7
kinderen van N6 terwijl er slechts 2 van hen warm eten op
school (?).
Jaarlijks wordt er ook een elektronische vragenlijst ingevuld
die verwerkt wordt door de onderwijsinspectie maar
omwille van Corona kon dat dit jaar niet doorgaan.
Inschrijvingen 2020-2021: De digitale inschrijvingen via
een link op onze website www.leefschool.be lopen zeer
vlot. Momenteel zijn volgende plaatsen nog beschikbaar:
geboortejaar 2018 nog 1 plaats
geboortejaar 2017 nog 2 plaatsen
geboortejaar 2016 nog 3 plaatsen.
Overige klasgroepen zijn volzet. Je kan uiteraard ook voor
de volzette groepen nog inschrijven en dan kom je op de
wachtlijst.

AGENDA








Vanaf
digitaal oudercontact
12/12: 24/06:
oudervereniging
29/06
proclamatie
12/01:(?):
Nieuwjaarsreceptie
05/10:
dag
30/01: facultatieve
oudervereniging
28/10:
24/02: pedagogische
kinderactiviteitstudiedag
03/02:
studiedag
27/02: pedagogische
leefgroepvergadering:
25/05: facultatieve
Lg 2: 18 – 19dag
uur
26/05: Lg
pedagogische
studiedag
1: 19 – 20 uur
Lg 5: 20 – 21 uur
Forum:
 01/03: leefgroepvergadering
 vanaf 14.30
Lg 4: uur
18 – 19 uur
Lg 3: 19 – 20 uur
Praatcafé:
 05/03: oudervereniging
 vanaf
uur
17/03: 15.30
leefschoolband
+ouderfuif
 17/05: oudervereniging
Leerlingenraad:
 27/05: Lentefeest/Communie
 in
de leraarskamer
o.l.v. Martine
02/06:
Leefschoolfeest
 12/06: oudervereniging

MENU
Praatcafé:





21/12 vanaf 15.30 uur
Zie
website
09/02
vanaf 15 uur
30/03 vanaf 15 uur
26/06 vanaf 15.30 uur

DEADLINES
Leerlingenraad:

 donderdag 12 u naar
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
martine.vandemoortele@sgr18.be
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.

Facultatieve dagen 2020-2021: maandag 5 oktober 2020, dinsdag 25 mei 2021.
Pedagogische studiedagen 2020-2021: woensdag 28 oktober 2020, 3 februari 2021 en
26 mei 2021.
Betreft wijziging keuze godsdienst/zedenleer: Wie van godsdienstkeuze wenst te
veranderen voor het schooljaar 2020-2021 dient voor 30 juni 2020 een nieuw formulier
in te vullen en aan Martine terug te bezorgen. Daarna is geen wijziging meer mogelijk.
Wie niets wenst te wijzigen hoeft ook niets aan te vragen en in te vullen.
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Hallo allemaal,
Wat was dat een blij weerzien in onze klasjes! Het leek wel 1 september in het kwadraat!
Tussen al het genieten door vlogen we er ook direct weer in, want in het weekend was
het vadertjesdag en onze lieve papa wilden we toch niet zomaar ongevierd laten.
Vonden jullie onze Toffe Peer en Superhelden leuk? Grappig hé, wij hebben er in de klas
ook veel plezier mee gehad!
Deze week hebben we allerlei activiteiten gedaan die we nog wilden doen : een
krullenbol, een dans, muziekinstrumenten, vrije teksten, ... En ook gerichte observaties
want deze hebben we nodig voor een duidelijke en correcte eindevaluatie van dit
schooljaar. Zoals bijv. bij de tekening over papa voor in de vrije tekstenmap : Heeft het
kind reeds een voorkeurhand? Gebruikt het vuistgreep of pincetgreep om de stift vast
te houden? Tekent het kind met een ontspannen lichaam of krampachtig? Een te
zachte of te harde druk op het blad? Hoe tekent het kind en in welke ontwikkelingsfase
zit hij dan? Kan het kind verwoorden wat zijn papa goed kan en wat hij het leukst vindt
aan zijn papa? En hoe gebeurt dit dan? Met klanken, woorden, meerdere woorden,
volledige zinnen met lidwoorden en vervoegingen enz.? Wonderlijk wat we allemaal te
weten kunnen komen door gerichte observaties he?
En naast dit alles was deze week - en de volgende week ook - een feestweek. We vieren
iedereen die jarig was tijdens de lockdown en iedereen die jarig is in juni en juli. En
daarnaast is er ook nog een afscheidsfeestje van Isaac die naar een nieuwe school gaat.
Feest, feest, feest dus ... let's partyyyyyy!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Terug van een hele lange tijd weg geweest te zijn. Allé niet echt weg weg want dat
mocht niet, maar in 'ons kot' . Blij om alle lieve gezichtjes terug te zien en vooral hun
enthousiasme en spontaniteit. In onze klasbubbel genieten we van elkaars gezelschap
en ontdekken we de klas precies opnieuw zoals op 1 september.

Vorige week waren we druk in de weer om een mooi cadeau te maken voor onze
papa's, want die stoere binken verdienden dit echt. Hopelijk heeft de trofee een
speciaal plaatsje gekregen.
Deze week vierden we reeds enkele jarige kindjes die tijdens de coronaperiode 5 of 6
jaar werden: Isalie, Hanna en Anel hebben ons verwend met lekkernijen. Bedankt
daarvoor en hartelijk dank voor het leuke klascadeautje rond kunst. Een ware
kijksensatie en inspiratie voor de kinderen.
Deze week was er ook het afscheidsfeestje van de 3de kleuterklas met allerlei
opdrachten en uitdagingen die hun vaardigheden en kunnen op de proef stelden. Ze
hebben het er fantastisch vanaf gebracht en zijn klaar om uit hun vertrouwde cocon te
kruipen en te vliegen naar het 1e leerjaar. Vlieg, vlieg... jullie zijn er klaar voor! Sla jullie
vleugeltjes uit en ga op ontdekking naar een nieuwe wereld met nieuwe uitdagingen.
Dat hebben ze dan ook letterlijk eens mogen doen want ze zijn gaan kennismaken met
juf Jana en met hun klasje voor volgend schooljaar.
Alweer een mooi gevulde week achter de rug. Moe maar voldaan zou ik zeggen.
Toedeloe,
Valentine

SWIMCOOL

