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EDITORIAAL

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Appelverkoop: Onze jaarlijkse appelverkoop was een groot
succes en heeft € 557,60 opgebracht. Dit bedrag zal
gebruikt worden om rekenmaterialen aan te kopen.
Hartelijk dank aan iedereen !
Grootouderfeest: Wat straalden de grootouders toen ze
hun kleinkinderen konden bewonderen tijdens hun
optreden ! Telkens is dit een heel bijzonder moment voor
beiden. Daarna konden ze met z’n allen nog genieten van
een kopje koffie/thee met een versnapering. Heerlijk !
Hartelijk dank aan de bakkers van dienst.
Volgende oudervereniging: Gaat door op dinsdag 5
november om 20.00u in de leraarskamer. Hopelijk ben jij
ook van de partij !
Geen busvervoer: Vanaf woensdag 6 november tot en met
vrijdag 20 december is er geen busvervoer omwille van
afwezigheid van Djuro.
Geniet maar allemaal met volle teugen van de
herfstvakantie. Tot maandag 4 november.
Martine

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

MENU

Leerlingenraad:
▪ in de leraarskamer o.l.v. Martine
▪ Zie website

MENU

DEADLINES

▪ Zie website

▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
Inzendingen12op
papier dienen
▪ donderdag
u naar
voor woensdag 11.30u
martine.vandemoortele@sgr18.be
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

DEADLINES

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
Deze week werden Juule en Tuur 3 jaar en we mochten cake en popcorn eten. Hmmm,
lekker en nogmaals hiep-hiep-hiep-hoera!!!
Deze week werkten we nog verder rond de herfst en oefenden we een dansje in voor
het grootoudersfeest. We kijken er reuze naar uit!!

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Dag iedereen,
Deze week hebben we het cadeautje voor onze grootouders afgewerkt en ons dansjes
en liedjes geoefend. We hebben ook een egeltje uit klei gemaakt.
Bij juf Delphine hebben we leren tellen en de egels terug stekels gegeven met
wasknijpers. En op donderdag was het dan zover: het spetterende optreden voor onze
grootouders en samen overheerlijke taartjes en koekjes eten, druk maar oh zo gezellig.
Bedankt voor alle thermossen, waterkokers, helpende handen en overheerlijke
gebakjes, zonder jullie was het niet gelukt.
Na de vakantie gaan we terug sprokkelen, dan mag iedereen 1 voorwerp meebrengen
om over te vertellen in de kring. Geniet van de vallende blaadjes en de mooie
herfstdagen.
Groetjes,
Sofie

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Feest, feest, feest deze week!
Grootouderfeest met muziek, dans en zangtalent, vele lekkere taartjes en een koffie of
thee daarbij. Vele stralende en blije gezichtjes om met veel trots hun school en klas te
mogen tonen aan hun oma's en opa's, meme's en pepe's.
Het was hartverwarmend, bedankt voor de grote opkomst lieve mensen.
Ook was het deze week feest voor Oona's 4de verjaardag, proficiat lieve spiderwoman
en bedankt voor al de traktaties.
Verder krullenbollen we er op los en leren we egels met vele stekels te 'schrijven', nog
enkele outdoor-spelletjes en onze week was goed gevuld.
We hebben onze herfstvakantie dubbel en dik verdiend. Geniet er allemaal van en tot
binnen een weekje.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag ouders,
We werkten deze week rond ons nieuw project ‘Welke dieren bestaan er en hoe leven
ze?’. Via ons nieuw hoekenwerksysteem kregen de leerlingen de kans om dieren te
leren tekenen, een dier te ontwerpen met karton, een voorblad ontwerpen, spelen met
dieren, dierensafari op de school en zelfs al hun onderzoeksvraag te onderzoeken. Dit
deden de maanvisjes en zeepaardjes al zeer goed.
De laatste namiddag voor de herfstvakantie hebben de leerlingen een spelletjes
namiddag gehad en hun enorm geamuseerd.
Wij wensen jullie een goede vakantie!
Groeten van alle Maanvisjes en Zeepaardjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen
Ons project is eindelijk van start gegaan!
We hebben de vragen verdeeld en kunnen na de vakantie starten met opzoekwerk en
het maken van ons insectenhotel.
In muzische gingen we aan de slag met een gedicht over insecten. We leerden hoe we
dit op een goede manier kunnen voordragen. Niet gemakkelijk!
Aangezien de herfstvakantie en Halloween voor de deur staat, kijken we morgen een
griezelfilm! Aaaahhh!!
Groetjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag iedereeeen!
We zijn goed gestart aan ons nieuw project rond insecten. Vragen werden opgesteld en
verdeeld. We zijn bezig aan ons opzoekwerk en voorblad. Dit moeten we doen met
natuurlijke materialen die we vinden op de speelplaats. Hiermee maken we dan een
insectenkolonie of verschillende soorten insecten. Als deze klaar zijn mogen we er een
foto van trekken, dit drukken we dan af en zo wordt het ons voorblad.
Na de vakantie beginnen we aan onze techniekopdracht dat ook ons eindproduct is. We
hebben al enkele reacties gekregen van ouders die ons
willen komen helpen maar nog niet voldoende om voor
beide klassen een insectenhotel te kunnen maken. 😔
!! Hierbij dus een warme oproep !! Zie mail van juf Lise
op smartschool voor de data.
De insecten zullen jullie dankbaar zijn deze winter!
🐜🐛🐌🐝🐞
Groetjes van Matz en Karst
voorbeeld voorblad van Numa en Lucca

Leefgroep 5 | Feniksen
Beste ouders en andere lezers,
We hebben de reclamegroepjes verdeeld op maandag.
We hebben een eigen tijdslijn gemaakt op dinsdag.
We deden onze themakring over de rechten van een kind op woensdag.
We bereidden ons reclamespotje voor op donderdag.
EN OP VRIJDAG.......
- kwam iedereen in Halloweenkledij naar school
- toonden we ons reclamespotjes aan elkaar
- stemden we voor ons nieuw project
- was er de tocht door het donker
- startte de vakantie!!!!

Groetjes!!
Jits

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lieve lezers,
Dinsdag zijn we naar de cinema gegaan met de lijnbus. Het was een heel leerrijke
uitstap. We mochten van alles zien achter de schermen. Met een paar ouders zijn we
teruggekeerd met auto’s. Donderdag zijn we begonnen met reclameronde voor te
bereiden en vandaag gaan we de reclameronde doen. Na de herfstvakantie starten we
ons nieuw project. Ook nieuwsgierig naar wat het wordt? Blijf ons lezen!!
Morgen bij aanvang van de tocht door het donker is het zover: we tonen dan onze
fantastische film ‘The walking dead’ aan alle ouders en kinderen die zich inschreven. We
zijn enorm benieuwd naar wat jullie ervan zullen vinden. Wij vinden het alleszins een
geslaagde film en een super cool project! Wie er niet kan bij zijn op de première: geen
nood! Hier de link naar onze film:
https://youtu.be/SSRUuBLYtmg
Je kan hem dus gerust thuis (her)bekijken. Opgelet: niet voor gevoelige kijkers!
Geniet allemaal van jullie vakantie!
Guus en juf

VERSLAG LEERLINGENRAAD 22/10/2019
De ideeënbussen in leefgroep 4 en 5 werken goed. De kinderen van N1 hebben ook nog
eens schriftje nodig om items voor de leerlingenraad in te noteren en mee te brengen
naar de vergadering (zie schriftje N2). Juf Jana brengt dit in orde.
Van alle leden werd een foto gemaakt en deze zal op een overzichtsblad opgehangen
worden in de school zodat iedereen kan zien wie dit schooljaar de vertegenwoordigers
zijn en voor welke groep.
Troosthoek: de bak met spulletjes ontbreekt. Dit hoort bij de taak van de wasmand in
leefgroep 5. Dit wordt opgenomen.
Er is vraag om opnieuw enkele mousseballen aan te kopen. Dit wordt geregeld.
Refter: het is stil in de gang. Bij het naar de tafels komen is er wel te veel lawaai. De
leerkracht van toezicht in de refter zorgt dat ze stller plaats nemen.
Basketbal: er mag niet gesmasht worden omdat dit pijn doet.
De afspraak waar kinderen mogen spelen tijdens de opvang werd nog eens herhaald =>
niet voorbij de witte lijn naast de nieuwbouw en niet voorbij het speelpleintje. Martine
heeft dit ook nog eens met Zion opgenomen. Dus voetballen op het grasveld en in de
bosjes spelen kan niet tijdens de opvang, wel overdag tijdens de overige pauzes.
Er is vraag of de kinderen van N6 bij het verlaten van de school hun naam mogen
aanbrengen op de muur in het speelhuisje. Dit wordt opgenomen met het team tijdens
een volgende teamvergadering.
Volgende leerlingenraad gaat door op dinsdag 26/11 om 8.45u in de leraarskamer.

LANDSCHAPSWANDELING 10 NOVEMBER
Op een mooie herfstdag (daar hopen we toch op) nemen we jullie mee op een
wandeling doorheen de Driesbeekvallei. Met Rodeland staat er in deze regio een groots
project op stapel. Als partners van dit project willen we met Natuurpunt Oosterzele en
Natuurpunt Boven-Schelde ons samen inzetten voor meer natuur in de Driesbeekvallei.
Onze visie daarop willen we graag met jullie delen tijdens deze landschapswandeling
doorheen het projectgebied. We bieden jullie daarbij een beeld van hoe dit landschap
tot stand is gekomen, hoe het er vandaag uitziet en hoe het de volgende jaren zou
kunnen evolueren. Benieuwd? Kom maar af.
Na de wandeling kan je nog even blijven hangen bij ons Natuur.Café!
Praktisch
Afspraak om 14u30 aan de kerk van Moortsele. Het einde van de wandeling is voorzien
rond 17u.
Deelname is gratis voor leden van Natuurpunt en kost €1 voor niet-leden.
Meer info via dirk.fiers@skynet.be of 04 94 39 52 97 of bij leefschoolouders Mathieu,
Barbara, Annelies, Hannes of Sien

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

LICHTEN AAN, VEILIG OP DE BAAN!
Ook dit najaar zet de politiezone Regio Rhode & Schelde extra in op fietscontroles en
meer specifiek op de controle van fietsverlichting. De actie 'Lichten aan, veilig op de
baan!' is op 15 oktober gestart en loopt tot eind februari 2020
Tijdens deze donkere maanden is het uiterst belangrijk dat fietsers goed zichtbaar zijn.
Zo zijn een fluohesje en goede fietsverlichting een must voor elke fietser die zich veilig
wil verplaatsen. Wij raden alle fietsers aan, om in het belang van de eigen veiligheid, hun
fiets in orde te stellen. Bruikbare tips kan je o.a. terugvinden via de website van de
Fietsersbond: https://www.fietsersbond.be/fietsverlichting
Tijdens de actie 'Lichten aan, veilig op de baan' besteedt de lokale politie van
Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele extra aandacht aan fietsverlichting.
Hierbij zal er in eerste instantie preventief en informerend worden opgetreden. In
tweede instantie zullen de politiemensen ook verbaliseren waar nodig. De
verkeersdienst zal hiertoe bijkomende controles uitvoeren op locaties waar veel fietsers
passeren (aanrijroutes naar scholen, stationsbuurt, sporthallen, ...).
Wie in orde is, mag een fijne beloning verwachten!
Maar wat zijn nu de gevolgen als je niet in orde bent? Als beide lichten niet werken, kan
je een onmiddellijk inning van 58 euro verwachten. Heb je een technisch defect aan de
verlichting, zal je een waarschuwing krijgen. Dit betekent dat de politie je tijd geeft om
het euvel te verhelpen. Je dient je dan met de herstelde fiets aan te bieden voor
controle.
Naast de controles op fietsverlichtig zal de politie tevens extra aandacht besteden aan
de naleving van de algemene verkeersregels door fietsers. De nadruk ligt op
hoffelijkheid in het verkeer, ook van fietsers!
Samen houden we het veilig op de baan!

OOSTERZELE – FIETSGEMEENTE 2020

Beste directie,
Momenteel loopt de campagne Fietsgemeente 2020. Deze verkiezing is niet nieuw,
maar wordt wel voor het eerst als echte publieksverkiezing georganiseerd.
Als fietser geef je je mening over de beleving, infrastructuur en communicatie. Begin
volgend jaar worden de 9 genomineerden bekend gemaakt in het Nieuwsblad.
Een externe jury zal dan ter plaatse gaan en de genomineerdegemeenten onderzoeken.
De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt op het Fietscongres op 26 mei 2020.
Deze verkiezing is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)in
samenwerking met de Fietsersbond en Het Nieuwsblad.
Langs deze weg roepen we jullie graag op dit bericht te verspreiden onder het
onderwijzend personeel, leerlingen en hun (groot)ouders, vrienden en kennissen.
Kunnen onze inwoners de inspanningen die al gedaan zijn appreciëren, zijn zij samen
met ons fier op onze gemeente? Een goede score is een blijvende motivatie om het
gemeentelijke fietsbeleid verder uit te bouwen.
Het invullen van de enquête duurt maar een paar minuutjes maar geeft de gemeente
een unieke kijk op zijn fietsbeleid.
De bevraging invullen kan via https://www.fietsgemeente.be/
met vriendelijke groet
Henky Martens
Gemeentebestuur Oosterzele
Dienst mobiliteit en ambulante handel
Dorp 1, 9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 31
henky.martens@oosterzele.be

Christ Meuleman
Schepen voor mobiliteit en
en openbare werken
gsm. 0497 48 08 51
christ.meuleman@oosterzele.be

