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Fijne vakantie !
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
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.
Bedanking: Na een hectisch schooljaar kijken we uit naar
een welverdiende vakantie. Ik wil langs deze weg iedereen
bedanken voor het vertrouwen en de fijne medewerking.
De zesdeklassers wens ik een goede start in hun nieuwe
school toe. De andere kinderen verwelkomen we terug op
dinsdag 1 september. Tot dan !
Martine

29/06
proclamatie
12/12:(?):
oudervereniging
27/08:
om 17 u.
12/01: ijsbrekersavond
Nieuwjaarsreceptie
08/09:
infoavond om 18 uur
30/01: oudervereniging
13/09:
je aperitief
24/02: pimp
kinderactiviteit
20/09:
lentefeest (editie 26/04)
27/02: leefgroepvergadering:
05/10: facultatieve
Lg 2: 18 – 19dag
uur
28/10: Lg
pedagogische
studiedag
1: 19 – 20 uur
10/11: leefgroepvergadering
voor
Lg 5: 20 – 21 uur
leefgroep
1, 4 en 5
01/03: leefgroepvergadering
12/11: leefgroepvergadering
voor
Lg 4: 18 – 19 uur
leefgroep
2 en
Lg 3:
19 –3 20 uur
 21/11:
05/03: spaghettifeest
oudervereniging
 17/12:
17/03: oudercontact
leefschoolband +ouderfuif
 08/01:
nieuwjaarsreceptie
17/05: oudervereniging
 03/02:
pedagogische studiedag
27/05: Lentefeest/Communie
 01/03:
inschrijfperiode
02/06: start
Leefschoolfeest
 broer/zus
12/06: oudervereniging
 16/03: leefgroepvergadering voor
leefgroep 2, 1 en 5
Praatcafé:
 18/03:
leefgroepvergadering
voor
21/12 vanaf
15.30 uur
4 en
 leefgroep
09/02 vanaf
15 3uur
 22/03:
start inschrijfperiode
30/03 vanaf
15 uur
 iedereen
26/06 vanaf 15.30 uur
 24/03-26/03: boerderijklas N2
Leerlingenraad:
19/04-21/04: bosklas N3 en N4
 03/05-07/05:
5
19/12, 23/01,natuurweek
20/02, 27/03,lg15/05
 25/05:
facultatieve
en 05/06
van 8.45u dag
tot 9.10u in de
 26/05:
pedagogische
studiedag
leraarskamer
o.l.v. Martine
 28/06: oudercontact
 29/06: proclamatie

MENU

Forum:
 vanaf 14.30 uur
Praatcafé:
 Zie website
 vanaf 15.30 uur

DEADLINES

Leerlingenraad:
 in de leraarskamer o.l.v. Martine
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voorwebsite
woensdag 11.30u
 Zie
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

MENU

DEADLINES

 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze laatste week alweer een week vol feest! We vieren nog vele, vele jarige kindjes:
Zinou, Lasse, Ezra, Marlon en Fenne waren de voorbije periode jarig en in juli zijn
volgende kindjes jarig: Bas, Mats, Joppe en Mira. Aan iedereen een dikke proficiat en we
hebben genoten van al het lekkers en we waren in de wolken met de leuke
klascadeautjes. Mercietjes!!
Deze week schilderden we er nog eens op los en hebben we per 2 een kunstwerkje
gemaakt. Het ene kindje schildert iets en een vriendje mocht er iets aan veranderen of
erbij schilderen. Dat was reuzeleuk en iedereen zag het zitten dat een ander kindje aan
zijn werkje kwam.
Verder hebben we veel in on tuintje gespeeld want daar is het echt zalig spelen onder
de bomen. De 3de kleuterklassers mochten opnieuw een keertje naar het 1e leerjaar en
de kindjes van het 1e kleuterklasje kwamen ook eens kijken in ons klasje. Benieuwd wie
er volgend jaar in de kikkertjesklas zal zitten.
Volgende week nemen we afscheid van elkaar en gaan we de zomervakantie tegemoet.
Maar we nemen ook afscheid van Anel want zij verhuist naar Italië. We gaan je
enthousiasme, je gedrevenheid, je behulpzaamheid, je lieve snoetje ( zonder voorste
tanden ondertussen ) enorm missen. We nemen afscheid maar we zien elkaar zeker nog
wel eens terug. Steeds welkom op de leefschool!
Met deze laatste zware woorden eindigen we dit bizarre schooljaar en met veel moed
en gedrevenheid zijn we er weer op 1 september. Geniet van de zon en van elkaar.
Toedeloe en een dikke kikkerknuffel van juf Valentine.

Leefgroep 5 | Niveau 6
Een laatste nieuwsbericht uit niveau 6!
We hebben een hele drukke week achter de rug. In de voormiddag werkten we hard aan
onze OVSG-toetsen. In de namiddag bereidden we de proclamatie voor.
Vrijdag was er een verrassingstocht. We fietsten van huis naar huis. In elke brievenbus
vonden we een prachtige foto en een hint voor de volgende bestemming. Onze tocht
eindigde in het geboortebos. Daar plantten we een rode beuk. We versierden hem met
onze foto’s. Onderweg werden we getrakteerd op frietjes en ijsjes. Dank je wel mama’s
en papa’s voor jullie hulp! ’t Was een reuzeleuke dag!!!!!

VERSLAG OUDERVERENIGING 16 juni 2020
Aanwezig: Joris Van Crombrugge, Bert Verstraete, Tom De Boever, Evelien Dewilde, Tom
van Wesemael, Sien Lievens, Danny Van den Rul, Annelies Sevenant, Thomas Van
Theemsche, Nathalie Van belle
Martine Vande Moortele: zie aanvullingen in het rood.

1. Financiën
Financieel overzicht:
3246 €
Ca. 1000 € winst plantenverkoop
TOTAAL: ca. 4300 € in kas
Gezien leefschoolfeest niet doorging, missen we een groot deel van de jaarlijkse
inkomsten.
Ideeën voor fondsenwerving:
- Voorstel Ellen: Trooper tvv oudervereniging
- Groene tombola, met (ecologische) prijzen van ouders en kinderen
- Appelverkoop (sept/okt)
- Spaghetti festijn: indien niet kan owv Corona, werken met afhaal?





Service clubs in de buurt? Danny zocht na de vergadering al even op:
http://www.kiwanis.be/lokale-clubs (vermelding van Oosterzele Land Van
Rhode, weliswaar zonder link)
https://gavere-rhodeland.be/
https://zottegem.rotary2170.org/
http://www.kiwanis-destelbergen.be/onze-club/

Brief ING: ING wil samenwerking stopzetten. Bert contacteert ING. Eventueel opteren
voor andere bank waar geen jaarlijkse kosten van 193 € zijn voor een zichtrekening met
2 volmachten.

2. Planning volgend schooljaar
Vergadering OV 27/8: na ijsbrekersavond (als dat kan doorgaan)
Lentefeest 20/9 (9.30 u): Winne Caemaert zou receptie trekken.
Pimp je aperitief 13/9 (10.30 u)
Appelverkoop (eind sept/begin okt) : Katrijn en Ellen Meersschaert regelen dit
Dag van de leerkracht en andere speciale personen 5/10: facultatieve dag (geen school)
Spaghettifestijn 21/11 ? (28/11 gaat niet)
Warmathon 11/12
meer vanuit oudervereniging en minder leerkrachten
echt laten sponsoren voor geld?
Kinderfuif

Ouderactiviteit 27/3
Praatcafé 2/4
Lentefeest
Leefschoolfeest 5/6 + groene tombola
EHBO: Sien, Evelien en Danny informeren naar lesgever

3. Werkgroep mobiliteit
Veiligheid schoolomgeving blijft een heikel punt: foutparkeerders op de stoep, te snel
rijden, vrachtverkeer tijdens spits. Er is een werkgroep mobiliteit (trekker Tom Van
Wesemael) met een tiental geïnteresseerden.
Schoolstraat zou toch nog eens moeten overwogen worden.

4. Varia
- Soep of water: optie om kinderen fles water te laten meenemen en ’s morgens fles in
box met brooddozen te steken of gewoon tweede beker geven voor water. Dit werd
reeds opgenomen door ons. Er wordt een tweede beker voorzien voor kinderen die soep
en water wensen.
- omgebouwde koelkast is geleverd op school. Mag nooit volgeladen over de speelplaats
rijden. Deze koelkast kan ook gebruikt worden voor de brooddozen van de kinderen.
- verslagen van de oudervereniging op Smartschool zetten. Annelies vraagt aan Els.
- data in agenda Smartschool zetten. Annelies vraagt aan Els.
- nieuwe mensen oudervereniging cfr. oproep vorig jaar
- groene speelplaats: nieuwe mensen zoeken bij kleuterouders. Dan zeker zorgen voor
opvang en entertainment van kinderen. Er was sowieso een werkdag gepland voor de
kleuterspeelplaats om samen met kleuterouders een aantal dingen aan te pakken.
Corona strooide roet in het eten.
- opsmuk groene speelplaats: eind augustus komt er een oproep
- slaapklasje: was populair, maar moeilijk om vrijwilligers te vinden. Er moeten steeds
twee mensen zijn en moeilijk om te vinden. Best volgend schooljaar terug een oproep
doen voor vrijwilligers. Functie slaapklasje wordt in vraag gesteld door de kleuterjuffen
jongste kleuters. Door de herschikking van de voor-/naschoolse opvang wordt het
slaapklasje vanaf 1 september de nieuwe godsdienstklas. Volgende vergadering item
terug opnemen.

- Ouders van kinderen 6de leerjaar: vragen aan ouders van 6de leerjaar of ze
uitnodigingen willen blijven krijgen voor bepaalde activiteiten bv. spaghettiavond. Tom
Van Wesemael zoekt uit wat er kan met Mailchimp. En dan link via Smartschool
doorsturen met vraag om hen als Alumni uit te nodigen voor bepaalde activiteiten.
-Bedanking voor Thomas Van Theemsche voor zijn jarenlange inzet.
Aan Martine vragen of dit kan (Tom Deboever), ev. al in brief die in het begin van het
schooljaar wordt opgemaakt ivm de privacy van foto’s. Tom zal vraag stellen aan
betrokken ouders.

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Activiteiten
27/08/2020: ijsbrekersavond om 17 uur
08/09/2020: Infoavond vanaf 18 uur (leefgroep 3, 2, 1, 5, 4)
13/09/2020: Pimp je aperitief
20/09/2020: Lentefeest (editie 26 april 2020)
10/11/2020: leefgroepvergadering leefgroep 1, 4 en 5
12/11/2020: leefgroepvergadering leefgroep 2 en 3
21/11/2020: spaghettifeest
17/12/2020: oudercontact
08/01/2021: nieuwjaarsreceptie
16/03/2021: leefgroepvergadering leefgroep 2, 1 en 5
18/03/2021: leefgroepvergadering leefgroep 4 en 3
01/03/2021: start inschrijfperiode broer/zus
22/03/2021: start inschrijfperiode iedereen
Lentefeest/Eerste Communie datum nog te bepalen
05/06/2021: Leefschoolfeest
28/06/2021: oudercontact
29/06/2021: proclamatie

Extra muros
24/03 – 26/03/2021: boerderijklas niveau 2
19/04- 21/04/2021: bosklassen leefgroep 4
03/05 – 07/05/2021: natuurweek leefgroep 5

Extra vrije dagen
05/10/2020: facultatieve dag
28/10/2020: pedagogische studiedag
03/02/2021: pedagogische studiedag
25/05/2021: facultatieve dag
26/05/2021: pedagogische studiedag

Schoolvakanties
02/11/2020 – 08/11/2020: herfstvakantie
21/12/2020 – 03/01/2021: kerstvakantie
15/02/2021 – 21/02/2021: krokusvakantie
05/04/2021 – 18/04/2021: paasvakantie

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
Beste ouders
Beste leerlingen
Wil je een instrument leren bespelen, zingen in een koor of je eigen
rockband starten?
Of ben je eerder een dolle acteur, stille schrijver of wil je werken aan je
uitspraak?
Of misschien swing je wel de pannen van het dak en wil je leren dansen?
Wel, het kan allemaal in de SAMWD en het Filiaal Oosterzele!
Onze academie zorgt
voor laagdrempelig, sterk en betaalbaar kunstonderwijs voor leerlingen
van 4 - 99 jaar.

Benieuwd? Neem dan zeker een kijkje op samwdzottegem.be
Van harte welkom!
Met vriendelijke groeten
Andy Dhondt

