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Dag van de leerkracht
Dikke merci namens het leefschoolteam!
TWEEDE GROTE APPEL- EN APPELSAPVERKOOP
Beste ouders,
De herfst is in het land, dus tijd
voor de APPELVERKOOP.
Vorig jaar was het een waar succes
en was iedereen vol lof over de
smaak van de appelen en het sap,
dus laten we er dit jaar een nog
groter succes van maken!
De opbrengst gaat integraal naar
materialen om het ijsbergrekenen van peuter tot 6de
leerjaar waar te maken. Bij ijsbergrekenen wordt het
verwerven van wiskundige vaardigheden vergeleken met
een ijsberg. Het formele rekenen, zoals het maken van
sommen, is er slechts het topje van. Onder het
wateroppervlak zit het drijfvermogen van de ijsberg. Daar
maken de kinderen concreet en actief kennis met
rekenbegrippen en -strategieën, ontwikkelen ze
getalbegrip in verschillende contexten en uiteenlopende
voorstellingswijzen. Als kinderen er inzicht in krijgen,
symboliseert een abstract model de concrete handelingen.
Zo verwerven ze voldoende bagage om naar het formele
rekenen over te stappen.
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en lichttocht
Lg 2: 18 – 19 uur om 20 uur
05/11: oudervereniging
Lg 1: 19 – 20 uur
16/11: herfstwerkdag
vanaf 9 uur
Lg 5: 20 – 21 uur
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17/03: nieuwjaarsreceptie
leefschoolband +ouderfuif
 10/01:
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 14/02:
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02/06:leefgroepvergadering
Leefschoolfeest
 10/03:
12/06: leefgroepvergadering
oudervereniging
 12/03:
 16/03 – 18/03: geschiedenisklas
Praatcafé:
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22/04:
N2
30/03 vanaf
15 uur
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26/06–vanaf
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Leerlingenraad:
02/06: facultatieve dag
19/12, pedagogische
23/01, 20/02, 27/03,
15/05
 03/06:
studiedag
en 05/06
van 8.45u tot 9.10u in de
 06/06:
Leefschoolfeest
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 25/06:
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Forum:
 vanaf 14.30 uur

MENU

Praatcafé:
Zie website
 vanaf
15.30 uur
Leerlingenraad:
 in de leraarskamer o.l.v. Martine

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
MENU
bs.oosterzele@g-o.be
Inzendingen
 Zie
website op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

DEADLINES

 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

Dus … appels kopen maar want … niet enkel lekker en goed voor de gezondheid maar
ook bevorderend voor de rekenvaardigheden van uw kind!
Concreet :
30 september krijgt uw kind strookje mee
9 oktober uiterste besteldatum
14 oktober levering tussen 15 en 18h

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
We vielen in de prijzen:
Vanuit EVA hebben wij de “gouden wortel” ontvangen omdat we als school zeer bezig
zijn en wekelijks donderdag als veggie in onze schoolwerking verankerd hebben. Toch
wil ik ook de boterhameters er nog even aan herinneren dat ook zij op donderdag een
veggiebroodbeleg dienen te voorzien. Dus vanaf volgende week allemaal veggie !

Afvalbeleid:
In de themakring van deze week hebben de kinderen van de lagere nagedacht over een
nog beter afvalbeleid op onze school. Waar moet wat ? Wat mag wel ? Gebruik van de
vuilbakken…. We stellen echter vast dat er 2 grote vuilmakers opgedoken zijn => de
papiertjes rond de koeken en de plastieken flesjes. Daarom willen wij vanaf volgende
week nog enkel werken met koekendoosjes (met hun naam erop) en een koek ZONDER
papiertje erin en drinkflessen of –bussen. Plastieken flesjes of brikjes zijn helemaal niet
toegelaten. De komende weken zullen we hier verder de nodige aandacht aan besteden
tijdens kringgesprekken en pauzes. Welkom bij de mooimakers !
Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Lieve ouders,
De eerste maand is reeds voorbij; wat gaan de weken snel voorbij.
Het project 'Hoe bouw ik een huis?' is deze week afgerond en wat was het een mooi en
boeiend project!
We hebben nog gestempeld met stenen, het woord 'maison' geleerd in onze Franse les,
geluisterd naar geluiden van een zaag, een hamer, ... en geprobeerd te raden welk
geluid het was, een tekening gemaakt voor in onze Vrije Tekstenmap, samen met
houten en andere blokken een huis gebouwd, ook op de lijnen van een grondplan,
samen een kringgesprek gehouden en uitgetekend over waar mensen allemaal kunnen
in wonen, en dieren? waar wonen zij in? In de turnles een bewegingsomloop gedaan
waarbij we moesten denken dat we op een dak liepen met een baksteen (rubberen
blok) in onze handen en nog zoveel andere dingen! En maandag was juf Stefanie jarig,
heb je de pannenkoeken geroken, wat waren ze lekker! Gelukkige verjaardag lieve juf!
Volgende week volgen we de natuur en gaan we ons onderdompelen in de herfst! Laat
de blaadjes en vruchten maar komen, we zijn er klaar voor!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Onze slangen kruipen deze week verder. We verdiepen ons in de geboorte van de
slangen. Wist je dat niet alle slangen geboren worden uit een ei? We kleien een mooie
slang met voelbare en zichtbare schubben, sommigen kiezen ook om een zachte
knuffelslang te maken en we maken een mini-slang met een patroon. Wil je meer
weten...vraag maar aan je lieve slangenkenners.
Ook een feestje mocht niet ontbreken want Liv werd woensdag 5 jaar, proficiat lieve
meid!
Volgende week werken we ons projectje af en hebben we een inoefenweek. Vergeet
ook niet: maandag geen school!!
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Dag allemaal,
Deze week zijn de maanvisjes en zeepaardjes voor
project naar de bakker geweest. Daar mochten we
zelf chocoladetruffels maken. Op het einde kregen
we de kans om te proeven! Mmmmmmm
Daarnaast hebben we het opzoekwerk besproken en
bereiden we ons voor op de tentoonstelling! We
verwachten jullie dinsdag 8/10 om 15u

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo mensen
Vrijdag kregen we een lesje van juf Olaia en juf Lise in project. Bij juf Lise leerden we
over ontdekkingsreizigers, bij juf Olaia over de kringloop van het water.
We moesten dus van klas wisselen.
Dinsdag was er een expo van Helena en Lize over de dolfijnen. Dit was leuk en
interessant.
Tijdens muzische hebben we ons werkje over schaduwtekenen afgewerkt.
Ons project loopt bijna af dus zijn we alles aan het afwerken en bezig met ons
eindproduct. We schrijven alle informatie op een reuzewereldkaart.
Daaaaaaaag!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag iedereen,
Deze week hebben we ons project afgerond. We weten nu hoe de werelddelen ontstaan
zijn, waar het water uit de zee vandaan komt en nog veel meer! We hebben ons
opzoekwerk op onze wereldkaart bevestigd en kort aan elkaar voorgesteld. Morgen
doen we de evaluatie. Volgende week sprokkelen we voor een nieuw project.
Groetjes van Flor en Janne

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve ouders,
Op maandag kregen we het nieuws dat
de peter van Jurre komt filmen op 14
oktober. We kregen wel nog wat
huiswerk: ons script verdelen in scènes en
dus een storyboard opmaken. Daar zijn
we dan ook maandag onmiddellijk mee
gestart.
Eindelijk breekt dinsdag aan!! Onze
uitstap naar Kinepolis! Joepie! Wat een
namiddag: met openbaar vervoer naar
daar en ter plaatse een heel interessante
rondleiding gehad. Van popcornkamer
naar de foyer en van de projectieruimte
tot een 4XD ervaring! Het was de max!
Op woensdag werd alles nog eens opgefrist in verband met afvalberg kleiner maken op
school en veggie/ suikervrije donderdag. We kunnen er weer een gezonde lap op geven!
Toneel stond gepland op donderdag, en het was KNETTER. Leuk en mooi toneeltje!
Vele groetjes,
Nina en juf

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Maandag hebben we gerepeteerd voor onze film het word de leukste film ooit. Er zijn
ook heel veel bloopers! De kinderen die niet mee doen hebben de titel gedaan.
Dinsdag hebben we al opnames gedaan en zijn de mama en de zus van Tess gekomen
voor de make up van de zombies. Zij hebben hun opnames ook al allemaal klaar.
Donderdag zijn we naar toneel gegaan en dat was leuk. En vandaag is de mama van
Emiel op bezoek gekomen met 2 honden omdat het werelddierendag is.
Groetjes van Lisa, Amber en de Wolkenvangers

Tocht door het donker – 25 oktober 2019
Op vrijdagavond 25 oktober organiseren we onze eerste avondactiviteit voor groot en
klein.
We doen een tocht door het donker!
Zin in gezelligheid en een beetje spanning?
Schrijf je in voor deze bijzondere avond bij juf Izabel uit N6.
Meer info lees je binnenkort op smartschool, facebook en flashboem.

Het enige wat je nu al te doen staat, is die avond vastzetten in je agenda!
En ja, het is voor groot en klein! We passen de spanning aan zodat iedereen er kan van
genieten.
Tot in den draai,
Juf Izabel

LEEFSCHOOL WINT GOUDEN WORTEL
Zowel op AVS werd de Leefschool vermeld (als genomineerde) als in het
Nieuwsblad (ivm de gouden wortel):
http://www.avs.be/avsnews/nobelprei-uitgereikt-inoosterzele?fbclid=IwAR0Xx_tEtosryB7T6V5BSE7DGAuiQMbmDMs7bOq8qzqL9UzEmY2lQ0YaZw

Vers & Veggie wint Nobelprei
29/09/2019 om 11:52 door Johan Van Bever

OOSTERZELE - EVA reikte de jaarlijkse Nobelprei uit aan Vers & Veggie uit

Balegem. Vers & Veggie bereidt al 15 jaar plantaardige gerechten voor
natuurwinkels en horecazaken, met producten van de lokale bioboer.
EVA reikte de jaarlijkse Nobelprei uit aan Vers & Veggie uit Balegem. Vers & Veggie
bereidt al 15 jaar plantaardige gerechten voor natuurwinkels en horecazaken, met
producten van de lokale bioboer. Leefschool Oosterzele eindigde tweede en kreeg
de gouden wortel. De bibliotheek van Scheldewindeke ontving de zilveren ajuin. De
Nobelprei gaat naar een Oosterzeelse persoon of organisatie die in het afgelopen
jaar een veggie-bijdrage heeft geleverd, ten voordele van het dierenwelzijn en het
klimaat. EVA pleit hiermee voor een meer plantaardige voedingskeuze en roept het
gemeentebestuur van Oosterzele op om onder meer 'donderdag veggiedag' uit te
roepen op de gemeentescholen en om een veggie-alternatief aan te bieden op
openbare evenementen.

ZWETEN VOOR OEGANDA
Volgend voorjaar nemen wij (Jeroen en Annelies - ouders van Kato, Janne en Artuur) deel
aan Dwars door Oeganda. Dit is een unieke mountainbiketocht door Oeganda ten
voordele van Broederlijk Delen. Samen met een groepje gedreven fietsers zullen we
dwars door ‘De Parel van Afrika’ mountainbiken, tussen de leeuwen, giraffen en
nijlpaarden.
Onze uitdaging van Dwars door Oeganda is dubbel: enerzijds de sportieve uitdaging om
450 km te fietsen op elf dagen tijd, én anderzijds samen 2.000 euro inzamelen voor de
projecten van Broederlijk Delen. De sportieve uitdaging, daar werken we zelf al volop
aan. Voor de andere uitdaging, het verzamelen van sponsorgeld, hopen we ook op de
steun van anderen te kunnen rekenen. Daarom zullen we in de loop van de volgende
maanden enkele dingen organiseren voor ‘ons goede doel’. Alvast welkom op onze
Benefiet-s-tocht op zondag 6 oktober. We organiseren later dit jaar ook nog een
eetfestijn.
Meer uitleg zie https://www.broederlijkdelen.be/nl/dwars-door-oeganda-2020/jeroenen-annelies-logghe-sevenant
Alvast bedankt!
Jeroen en Annelies

PlantAARDIGE activiteiten EVA Oosterzele najaar 2019
EVA Oosterzele maakt er een gezellig en klimaatvriendelijk veggie najaar van en
organiseert opnieuw tal van interessante activiteiten en lezingen voor jong én oud! See
you there!
Woensdag 16 oktober: ‘Beestenboel’ met Dirk Draulans
Rasverteller Dirk Draulans presenteert in ‘Beestenboel’ op humoristische wijze grote en
kleine beestjes, variërend van onzichtbare mijten die in je wenkbrauwen leven tot een
eenzame Groenlandse walvis uit het hoge Noorden die voor onze kusten terechtkwam.
Je leert mannetjes kennen die als een speldenkop in het lichaam van een vrouwtje
leven, je ontdekt wie de slimste vogel in de klas is, je mag het lelijkste dier op aarde
aanschouwen, maar bovenal krijg je een grote portie respect binnengelepeld voor het
prachtige ecosysteem op deze aardbol. Dirk Draulans ijvert al jarenlang voor het
zorgzaam omgaan van dit natuurlijke evenwicht, is gekant tegen de industriële veeteelt
en de nefaste invloed ervan op het klimaat en… eet zo vaak mogelijk vegetarisch. EVA
Oosterzele ondersteunt bijgevolg graag samen met Natuurpunt deze boeiende
beestenboellezing in de bib te Scheldewindeke.
Wanneer? 16 oktober om 20.00u in de bib te Scheldewindeke
Reservatie is noodzakelijk via info@natuurpuntoosterzele.be of via
bibliotheek@oosterzele.be /09 362 81 17
Prijs? 6 euro voor EVA- en/of Natuurpuntleden; 8 euro voor niet-leden

Zaterdag 16 november: Eten uit de regenboog! ‘Je darmflora heeft een serieuze
invloed op je mentale gezondheid’ – lezing door Dr. Annelies Moons

Met deze voordracht nodigt EVA Oosterzele je uit om bewuster te leren omgaan met je
voedingskeuzes. Duurzame voeding draagt bij tot een gezond lichaam én een gezonde
planeet.
‘De belangrijkste oorzaak van veel chronische ziekten is ons verkeerd voedingspatroon',
zegt Dr. Annelies Moons uit Hulshout. 'De overdosis snelle suikers in ons
voedingspatroon is problematisch. Maar daarnaast is er ook nog de overdaad aan
dierlijke en bewerkte vetten die zich opstapelen in ons lichaam. We gaan ervan uit dat
alles snel opgelost raakt met een pilletje, maar zo werkt het niet. Met de meeste
medicatie behandel je symptomen, maar geen oorzaken. Uit onderzoek blijkt nochtans
dat gezonde plantaardige voeding de eenvoudigste, meest efficiënte én goedkoopste
manier is om je risico op de meest courante welvaartsziekten te doen dalen.'
Bovendien ontdekken onderzoekers daarnaast steeds meer verbanden tussen onze
darmflora en onze algemene gezondheid. Er huizen rond de honderd biljoen bacteriën
in onze darmen, vooral in de dikke darm. Snelle suikers, kunstmatige zoetstoffen en
vetten dragen bij tot de groei van slechte bacteriën in onze darmen. Naast fysieke
klachten kan een verstoorde darmflora ook een serieus effect hebben op je mentale
gezondheid. Negentig procent van het gelukshormoon (serotonine) in ons lichaam
bevindt zich in de darmen. Dit hormoon is ook belangrijk voor een goede slaapkwaliteit.
In deze presentatie krijg je in het kort een beeld van de impact van voeding op het
milieu en de milieuvoordelen van plantaardige voeding. Er wordt uitgebreid aandacht
besteed aan de gezondheidsvoordelen van een plantaardig voedingspatroon en je keert
huiswaarts met heel wat praktische tips om je eigen gezondheid en die van onze
planeet te verbeteren.
Wanneer? Zaterdag 16 november om 19.30u
Waar? Bib Scheldewindeke, ism met EVA Oosterzele
Prijs? 5 euro per persoon
Bij voorkeur inschrijven via oosterzele@evavzw.be
Heb je zin om samen met andere EVA vrijwilligers op een lekkere manier de wereld te
verbeteren? Geef dan zeker een seintje via oosterzele@evavzw.be

