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EDITORIAAL
Het is herfst … niet alleen in het bos maar ook bij de
jongsten van de Leefschool. En net zoals de dansende
blaadjes buiten in de wind, oefenen de kleuters hun
danspasjes voor het grootouderfeest volgende donderdag.
In leefgroep 4 werd een nieuw project gekozen en de
oudsten ontdekten dat leren ook leuk kan zijn!
Veel leesplezier!

TOCHT DOOR HET DONKER

AGENDA







12/12: grootouderfeest
oudervereniging (kleuters)
24/10:
12/01: vuurNieuwjaarsreceptie
25/10:
en lichttocht
30/01: oudervereniging
oudervereniging om 20 uur
05/11:
24/02:herfstwerkdag
kinderactiviteitvanaf 9 uur
16/11:
27/02:spaghettifeest
leefgroepvergadering:
23/11:
Lg 2: 18 – 19van
uur15.30 – 17.30
13/12: warmathon
Lgouders
1: 19 – (kinderen
20 uur overdag)
uur voor
5: 20cultuurklas
– 21 uur N3 en N4
 16/12 –Lg
20/12:
01/03: oudercontact
leefgroepvergadering
 19/12:
Lg 4: 18 – 19 uur
 10/01: nieuwjaarsreceptie
3: 19 – 20 uur
 05/02: Lg
pedagogische
studiedag
05/03: kinderactiviteit
oudervereniging
 07/02:
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
 10/03:
leefgroepvergadering
17/05: leefgroepvergadering
oudervereniging
 12/03:
27/05:–Lentefeest/Communie
 16/03
18/03: geschiedenisklas
 leefgroep
02/06: Leefschoolfeest
5 (N5 en N6)
12/06: ouderactiviteit
oudervereniging
 28/03:
+ fuif
 20/04 – 22/04: boerderijklassen N2
Praatcafé:
26/04: lentefeest/eerste communie
21/12 –vanaf
15.30
uur
 18/05
20/05:
gemeenteklas
 leefgroep
09/02 vanaf
15 uur
4 (N3
en N4)
30/03 vanaf
15 uur dag
 02/06:
facultatieve
26/06 vanaf
15.30 uurstudiedag
 03/06:
pedagogische
 06/06: Leefschoolfeest
Leerlingenraad:
25/06: oudercontact
19/12, proclamatie
23/01, 20/02, 27/03, 15/05
 29/06:
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine
Forum:
 vanaf 14.30 uur
Praatcafé:
 vanaf 15.30 uur

MENU

Zin om mee de donkere nacht in te gaan?
Op 25 oktober doen we een spannende wandeling rondom
de leefschool. In kleine groepjes word je begeleid op een
wandeling vol verrassingen, aangepast aan klein en groot.
Schrijf je in voor deze leuke activiteit bij juf Izabel.
Je betaalt dan de avond zelf 5 euro en je krijgt hiervoor op
je tocht een hapje en een drankje.
De wandeling duurt ongeveer een uurtje. Nadien kan je nog
gezellig bijkletsen in ons praatcafé op school.
Amusement verzekerd!
En nadien kan je de hele herfstvakantie bekomen...
Tot dan!

Leerlingenraad:
Ziedewebsite
 in
leraarskamer o.l.v. Martine

MENU
DEADLINES
Elektronische
 Zie
website 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
 donderdag
12 u naar
secretariaat.
martine.vandemoortele@sgr18.be

DEADLINES

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
De week is weer voorbij. Wat gaat het snel!
Maandag zijn we gestart met een wandeling in het Aelmoezenijebos en het was
heerlijk. Wat vooral de aandacht trok: wegjes op en af, hulst en wel 20
vliegenzwammen!
De andere dagen hebben we verder gewerkt rond de herfst en herfstmaterialen
gesorteerd volgens kleur en volgens soort, waargenomen, bladeren gedroogd,
geknutseld...
We hebben ook verder gewerkt aan ons kadootje voor de grootouders en het dansje
voor hen ingeoefend. Volgende week komen ze in ons klasje; joepie!!

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Dag iedereen,
Deze week zijn we begonnen aan de voorbereidingen voor het grootouderfeest. Zo zijn
we in de verf gevlogen om iets te knutselen en hebben we onze dans- en zangtalenten
nog eens bovengehaald. Dat belooft weer een prachtig feest te worden.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Maandag hebben we in de Kaaihoeve de herfstkoning en de herfstkoningin geholpen bij
enkele opdrachten. Het was een groot succes want de kinderen waren gedreven om
zoveel mogelijk opdrachten te vervullen. Zo gingen we op zoek naar prachtige
herfstbladeren, keken we met een spiegeltje naar de onderkant van een paddenstoel,
keken we met een verrekijker naar de vogels, zochten we een spinnenweb en nog veel
meer leuke herfstige opdrachten. Kortom een topactiviteit om ons herfstthema te
starten.
In de klas zijn we met al de herfstmaterialen aan de slag gegaan: nootjes tellen en
wegen, noten kraken, herfstmaterialen onderzoeken en sorteren, ... . Grote
bedrevenheid met al die interessante spullen ( dank u daarvoor).
Ook een dikke dank u aan de ouders die tijd hadden om samen met ons leuke spelletjes
te komen spelen.
Verder bereiden we ons voor op het grootouderfeest door te dansen, schilderen en een
tableau vivant in een herfstig decor.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag beste lezers,
We hebben deze week niet zoveel projectnieuws. We hebben een nieuw project
gekozen: Hoe leven insecten? We gaan naar het bos gaan om samen met de pepe van
Nino insecten en bodemdiertjes te bestuderen. Als eindproduct willen we een
insectenhotel maken!
Groeten,
Matz en Hazel

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve flashboemers!
Maandag hebben we de hele dag gefilmd samen met de peter van Jurre, David. Hij
filmde met een Iphone 11 pro max... super cool !!!
Het was een fantastische dag. We hadden heel erg veel aan ons storyboard. En we
kregen er ook een pluim voor. Op die manier is het gelukt om onze 35 scènes op 1 dag
te filmen!
We kijken enorm uit naar het resultaat. David moet namelijk nog monteren :-). We
verklappen nog niets... Maar hou je maar al klaar, want er gebeuren nogal wat dingen in
onze film. Vooral onze juf krijgt het zwaar te verduren.
Dinsdag hebben we maar één uur project gehad. We zongen een liedje: een tocht door
het donker.
Donderdag hebben we ons opzoekwerk verder voorgesteld (aan elkaar). We zochten
ook leuke manieren om enkele zaken te kunnen studeren. We gingen aan de slag om
deze te maken. Morgen laten we de anderen onze leermethodes eens testen. We aten
ook de frietjes op die we eigenlijk maandag tijdens de opnames gingen opeten.
Hmmmmmm, heerlijk!
Groetjes, Billie en de feniksen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Vrijdag en maandag hebben we gefilmd. Alle scènes zijn nu opgenomen. Vandaag
hebben we spelletjes bedacht om studeren leuker te maken. We gaan nu nog de
leerstof van ons project inoefenen met onze zelfgemaakte spelletjes.
Groetjes van Robbert en de Wolkenvangers

Niveau 6 – Zedenleer en Rooms-Katholieke godsdienst

Hallo,
We brachten een bezoek aan het woon- en zorgcentrum De Zilverlinde. Eerst
stelden we vragen aan enkele bewoners. We praatten met hen in hun kamer.
Dan toonden de mensen die er werken ons het centrum. Ze vertelden wat
dementie precies is. Tot slot mochten we samen met de bewoners spelen aan de
tovertafel.
Zo denken en praten we samen met de kinderen die zedenleer volgen en de
kinderen die rooms-katholieke godsdienst volgen, over het einde.
Groetjes,
juf Ellen en juf Veerle

SPAGHETTIFESTIJN ZATERDAG 23 NOVEMBER
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de oudervereniging een spaghettifestijn. Op
zaterdag 23 november nodigen we jou, je familie en vrienden graag uit om spaghetti te
komen eten op de leefschool !
Jullie kunnen kiezen tussen spaghetti bolognaise of vegetarische spaghetti. Deze
laatste kunnen we alvast warm aanbevelen, en wordt terug bereid door Vers en Veggie
uit Balegem, winnaar van de Nobelprei 2019.
Na de spaghetti kunnen jullie in de turnzaal terecht voor een dessertje. Eén van onze
resident DJ’s draait er. Wie weet wordt het terug een classic leefschoolfeestje !
Je kan kiezen tussen drie eetmomenten:
- Eetmoment 1: 17u00 tot 18u30
- Eetmoment 2: 18u30 tot 19u30
- Eetmoment 3: 19u30 tot 21u00
Inschrijven kan tot en met dinsdag 19 november via onderstaand invulstrookje (mee te
geven met je zoon of dochter) of door te mailen naar tomdeboever@yahoo.com.
Betaling vooraf via overschrijving op rekeningnummer BE53 3631 2900 1653 van VZW
Vereniging de Leefschool (vermeld zeker de naam van één kind en zijn/haar klas).
Tot dan !
Ik ……………………………………….. mama/papa van ……………………………
uit klas ……………………………… schrijf in voor het spaghettifestijn op 23 november.
0 Eetmoment 1 0 Eetmoment 2

0 Eetmoment 3

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!
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

SPEELSE ZWEMKAMPEN IN MELLE

