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AGENDA

EDITORIAAL
Welkom bij de eerste schoolkrant van dit nieuwe
schooljaar!
Hier kan je wekelijks onze leefschoolavonturen lezen en
word je op de hoogte gehouden van alles wat leeft en
beweegt in onze school. In de agenda hier rechts vind je alle
interessante data op een rijtje.
Geniet van deze eerste extra lijvige editie!
Els

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Het schooljaar 2020-2021 is heel vlot van start gegaan.
Iedereen heeft er enorm veel zin in en dat merk je aan de
nodige energie.
Ook ons jaarthema “outdoorlearning ~ nog meer buiten
leren” werd deze week meerdere keren in elke groep in de
kijker gezet en dat konden de kinderen smaken.
Coronanieuws: Bedankt ouders om de richtlijnen zo goed
op te volgen.
Geld voor abonnementjes mag binnengebracht worden tot
en met donderdag 24 september 2020 bij juf Els.
Op dinsdag 8 september verwachten we jullie in het
amfitheater voor de infoavond. Per leefgroep worden 40
minuten voorzien.
Hieronder nogmaals de exacte uurregeling (want er
werden blijkbaar verschillende uurregelingen
doorgegeven):
ste

de

Leefgroep 3 (1 en 2 leerjaar): 18.00u-18.40u
Leefgroep 2 (2de en 3de kleuterklas): 18.40u-19.20u
Leefgroep 1 (peuters en 1ste kleuterklas): 19.20u-20.00u
Leefgroep 5 (5de en 6de leerjaar): 20.00u-20.40u
Leefgroep 4 (3de en 4de leerjaar): 20.40u-21.20u








08/09:
infoavond vanaf 18 uur
12/12: oudervereniging
13/09:
je aperitief (corona)
12/01: pimp
Nieuwjaarsreceptie
20/09:
lentefeest (editie 26/04)
30/01: oudervereniging
05/10:
dag
24/02:facultatieve
kinderactiviteit
28/10:
studiedag
27/02: pedagogische
leefgroepvergadering:
10/11: leefgroepvergadering
voor
Lg 2: 18 – 19 uur
leefgroep
1,19
4 en
5 uur
Lg 1:
– 20
 12/11: leefgroepvergadering
voor
Lg 5: 20 – 21 uur
2 en 3
 leefgroep
01/03: leefgroepvergadering
 21/11: spaghettifeest
Lg 4: 18 – 19 uur
 17/12: oudercontact
Lg 3: 19 – 20 uur
 08/01:
05/03: nieuwjaarsreceptie
oudervereniging
 03/02:
pedagogische studiedag
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
 01/03:
inschrijfperiode
17/05: start
oudervereniging
 broer/zus
27/05: Lentefeest/Communie
 16/03:
voor
02/06:leefgroepvergadering
Leefschoolfeest
2, 1 en 5
 leefgroep
12/06: oudervereniging
 18/03: leefgroepvergadering voor
leefgroep 4 en 3
Praatcafé:
 22/03:
start inschrijfperiode
21/12 vanaf
15.30 uur
 iedereen
09/02 vanaf 15 uur
 24/03-26/03:
boerderijklas
N2
30/03 vanaf 15
uur
 19/04-21/04:
bosklas
26/06 vanaf 15.30
uurN3 en N4
 03/05-07/05: natuurweek lg 5
Leerlingenraad:
25/05: facultatieve dag
 26/05:
studiedag
19/12, pedagogische
23/01, 20/02, 27/03,
15/05
 28/06:
oudercontact
en 05/06
van 8.45u tot 9.10u in de
 29/06:
proclamatie
leraarskamer
o.l.v. Martine
Forum:
 vanaf 14.30 uur

MENU

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

DEADLINES
MENU
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Zie
website
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

DEADLINES

ð Inkom via parking Groenweg, leerkrachten begeleiden jullie naar de uitgang via
Keiberg, uiteraard met mondmasker. Dank voor jullie begrip en medewerking.
Document “privacywetgeving en beeldmateriaal” => fout schooljaar vermeld.
Ik heb vastgesteld dat het schooljaar 2019-2020 vermeld staat op het formulier. Ik
bezorg jullie allen nog een correct formulier (2020-2021) om opnieuw driemaal te
ondertekenen.
Martine
OPROEP!OPROEP!OPROEP!OPROEP!OPROEP!OPROEP!OPROEP!OPROEP!OPROEP
Op de kleuterspeelplaats zijn we een 'cosy corner' gestart. Dit is een hoek waar er
bankjes staan en waar kinderen rust kunnen opzoeken. Om deze hoek te verrijken zijn
we nog op zoek naar boekjes (enkel met kartonnen bladeren, geen dunne aub) en
handpoppen (dieren, figuren, ...)
Ook zijn we op zoek naar meerderjarige planten voor in de plantenbakken rond de
zandbak. We dachten aan sedum, schoenlappersplant, lavendel, ...
Wie boekjes kan missen : graag meegeven met uw kind.
Wie een plant kan missen : graag seintje aan Katrijn (schelpjesklas)
Dank!!

Leefgroep 1 | Schelpjes
De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zijn voorbij. Een mengeling van
afwachtende blikken, groot verdriet en vreugde en blij weerzien.
Van harte welkom Alexia, Robin, Nolle en Fee in onze schelpjesklas! En door Alexia
konden we de eerste dag feestelijk inzetten; gelukkige verjaardag lieve schat en dat op
1 September :-) Tot volgende week voor meer nieuws!

Leefgroep 1 | Pareltjes
Dag iedereen,
welkom in onze pareltjesklas!
Er kwamen enkele nieuwe gezichtjes bij. We verwelkomen: Lucas, Sayanne, Jona,
Florian en Noah. Welkom lieve vriendjes!
We namen deze week uitgebreid de tijd om elkaar te leren kennen samen met de juf en
onze klaspop Jérôme!

Een leuke ontdekkingstocht in onze klas, speelplaats, turnzaal en school mocht dan ook
niet ontbreken. We namen ook de tijd om alle afspraakjes te leren kennen.
Zo kunnen we ons snel veilig en thuis voelen in ons klasje.
We namen een leuke start en tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Dag allemaal,
Terug na een lange vakantie...voor sommige kindjes een nieuwe juf en een nieuwe klas
en voor anderen een vertrouwde omgeving: de kikkertjesklas met juf Valentine en juf
Lisa op maandag. Iedereen voelde zich snel op zijn gemak en kon op verkenning in de
klas. We leerden al enkele weetjes van de kikker, hadden een outdoor-lesje,
krullenbollen er op los, leerden vele kikkertjes tellen en maakten kennis met de letter 'k'
van kikker. Ook hadden we reeds een verjaardag: Maite werd op vrijdag 4 jaar. Proficiat
lieve meid en bedankt voor de traktatie. Ons klasje is bijna voltallig. Enkel Nanon, een
nieuw kindje ontbreekt nog wegens ziekte.
We varen samen het avontuur tegemoet!! We zijn moedig en sterk en kunnen alles aan,
schip ahoi!
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Beste allen,
Wat zijn we blij dat we weer allemaal naar school mogen gaan. Het is een leuke sfeer en
er worden al volop nieuwe vriendschappen gesmeed. Onze klas bestaat uit 21
schildpadjes. 11 zitten er in de 3de kleuterklas en 10 in de 2de kleuterklas. Andres, Isra,
Judith, Lou, Gus, Ilya, Madeleine, Otte en Nout waren al een schildpadje. Voor Noé,
Ireen, Jade en Tibo is het superspannend want zij zijn helemaal nieuw op onze
leefschool. En van bij de pareltjes en de schelpjes verwelkomen we Alexander, Seppe,
Tuur, Saga, Lili, Mona, Juule en Lotte. Aan alle kindjes en hun ouders, WELKOM bij de
schildpadjes, we maken er samen een fantastisch schooljaar van. Op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag zal ik jullie kinderen begeleiden. Op woensdag doet juf
Lisa dat. Juf Lisa verzorgt ook de turn- en beweeglessen en geeft psychomotoriek. Op
dinsdag 8 september is er voor leefgroep 2 een informatieve leefgroepvergadering.
Afspraak om 18:40 in het amfitheater.
Tot dan, groetjes Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Lieve ouders,
Wat een spannende eerste week!
De kinderen van het eerste leerjaar zijn goed gestart. Naast een klaszoektocht en
enkele kennismakingsspelletjes hebben we ook al twee letters geleerd (i en k). De
getallen tot 10 werden herhaald en het eierdoosbeeld werd al aangebracht. De nieuwe
inhouden werd zowel binnen als buiten de klas ingeoefend.
Ook het tweede leerjaar is goed gestart. Zo werd leesclub opgestart en getallen tot 20
herhaald. Op het einde van de eerste week werd Wolke haar verjaardag gevierd.
De maanvisjes en zeepaardjes zijn, na het maken van een prachtige verjaardagskroon
en het spelen van een speelpaatsbingo, opzoek gegaan naar het eerste project. Meer
nieuws volgt later.
Groeten van de Zeepaardjes en Maanvisjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo beste ouders!
Het schooljaar is gestart! Op de eerste schooldag hebben de Gekko's en Stokstaartjes
samen een groot spel gespeeld. We moesten allerlei opdrachten doen: koprollen, 300
keer springen, alle leeftijden van alle juffen optellen, een piramide maken, ... Het was
heel leuk! Daarna hebben we de klas ingericht en kennismakingsspelletjes gespeeld.
In project maakten we deze week naamkaartjes voor aan de kapstok, het
boekentassenrek en voor de pantoffels. Morgen, vrijdag, starten we met het eerste
project!
Groetjes van Lize en Aliéna

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo iedereen!
Wij zijn heel blij dat we weer naar school mogen komen en dat we opnieuw project
kunnen hebben op een normale manier.
Op 1 september deden we een één tegen allen met leefgroep 4.
Deze week hebben we de naamkaartjes voor aan de kapstokken, de schoenenkast en
het boekentassenrek gemaakt. We hebben ook de klastaken besproken zodat iedereen
goed weet wat er moet gedaan worden bij elke taak.
Vandaag hebben we het thema van ons eerste twee weken besproken: talenten. We
gaan ons talent dan aan elkaar voorstellen en mogen zelf kiezen hoe we dat gaan doen.
Groetjes van Karst en Milla

Leefgroep 5 | Griffioenen
Allerliefste lezertjes!
Wij hebben heel groot nieuws te vertellen... Wij hebben in leefgroep 5 geen twee
groepen meer, maar we smelten dit jaar samen tot één grote leefgroep: de griffioenen.
Dag in, dag uit zitten wij gemixt en daar komen heel wat leuke voordelen bij kijken: we
leren elkaar allemaal kennen, zowel de kinderen als de juffen, we leren heel veel van
elkaar, we kunnen werken in de stille ruimte of in de samenwerkruimte, een massa
originele projectideeën en noem maar op.
Het is natuurlijk wel nog allemaal wat nieuw en we moeten er nog wat aan wennen.
Maar we hebben er wel het volste vertrouwen in.
We zijn er ook al enorm ingevlogen: van niveauwerk tot het sprokkelen van een nieuw
project. Als alles goed gaat, gaan wij het weekend in met een nieuw project. Zo kunnen
we een heel weekend materialen bij elkaar zoeken om ons project echt tot leven te
brengen.
We kijken al uit naar de komende weken...
Veel liefs,
Pina, Mona en alle andere griffioenen

VERSLAG OUDERVERENIGING 27 augustus 2020
Aanwezig: Bert Verstraete, Tom Deboever, Evelyn Dewilde, Tom van Wesemael,
Annelies Sevenant, Martine Vande Moortele, Izabel Dewilde

1. Brengen en ophalen kinderen in Coronatijden
Bezorgdheid van ouders omtrent de veiligheid bij het brengen en afhalen van de
kinderen. Zeker aan de kant van de Keiberg staan heel veel ouders op een beperkte
oppervlakte vlak naast een drukke weg.
De door het team voorgestelde oplossing wordt op de vergadering nog eens onder de
loep genomen.
Opgelegde regel is: zo weinig mogelijk ouders op uw terrein toelaten (wel ifv werking
individueel en op afspraak) + eenrichting hanteren op schoolterrein
Ophalen aan de kant van de Keiberg is toch het meest praktische: onder afdak (3/4 van
de groep kan eronder) + ouders kunnen op grasveld om kinderen af te halen + 2
gemachtigd opzichters
Wel wat soepeler op onthaal 1/9 en eerste week september: park en ride cfr. juni +
ouder van nieuwe kinderen en peuters/eerste kleuter wel op terrein tot witte paaltjes
Peter-meterschap van 6de leerjaar tov 1ste leerjaar is nog te bekijken
Aandacht voor: foutparkeerders. Idee is om bv. nog eens een ludieke actie te doen met
de kinderen

2. Financiën
TOTAAL: 4210 € in kas
Rekening geopend bij KBC (30€/jaar)
Fietsen aankopen = noodzaak! 8 Fietsen aankopen bij Wesco? Eventueel met
groepsaankoop binnen de scholengroep.
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/
Bakfrigo gebruiken voor brooddozen kinderen is praktisch niet haalbaar.

3. Planning schooljaar 2020-2021
- 8/9 Infoavond (live!): bij goed weer in amfitheater  lijsten opmaken om
geïnteresseerden te ronselen + extra oproep bij kleuterouders (Tom, Tom, Evelien,
Annelies)
In shifts van 3 kwartier
- 20/9 Lentefeest 20/9 (9.30 u): Mag doorgaan (in het bos). Receptie mag niet doorgaan.
Communie: gaat aansluiten bij huidig 1ste leerjaar
- 13/9 Pimp je aperitief (10.30 u): kan niet doorgaan
- 5/10 facultatieve dag
- 6/10 Dag van de leerkracht en andere speciale personen
- 6/10 Appelverkoop: winnende leefgroep krijgt cadeaubon van 100 €  Katrijn en Ellen
verkopen
-28/10: pedagogische studiedag (Kees van Overtveld)
- 10/11 en 12/11: leefgroepvergaderingen
- 21/11 Spaghettifestijn + denken aan alternatief (ontbijtpakketten, postkaartjesverkoop
www.schoolkaarten.be of www.tekenfund.be,…)
- 4/12 Sinterklaas
- 11/12 Warmathon: eens iets anders?
- 17/12 oudercontact
- 8/1 nieuwjaarsreceptie
- 3/2 pedagogische studiedag (onderzoeken en opzoeken)
- 5/2 kinderactiviteit
- 6/3 tiktak peuterkijkdag
- 16/3 en 18/3: leefgroepvergadering
- 24/6-26/3 gwp leefgroep 2
- 27/3 ouderactiviteit
- april: moestuinplantenverkoop
- 19/4-21/4 gwp leefgroep 4
- 25/4 communie en lentefeest
- 3/5-7/5: gwp leefgroep 5
- 25/5 facultatieve dag
- 26/5 pedagogische studiedag
- 5/6 leefschoolfeest
- 29/6 proclamatie
- 28/6 oudercontact
- 30/6 geen school
EHBO: Sien, Evelien en Danny informeren naar lesgever

4. 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.
Werkgroep zal moeten bijeen komen.
Kinderen kunnen ook betrokken worden via het kinderparlement dat de gemeente zal
organiseren.
Meer info voor bestaande programma’s met ideeën en materialen:
www.verkeersouders.be,
www.verkeeropschool.be, Octopusscholen.

5. Pimp je speelplaats
Kleuterspeelplaats
Nood aan heropfrissen. Het zou leuk zijn om hiervoor ook expliciet kleuterouders aan te
spreken, die dit mee willen trekken, ideeën kunnen aanreiken en de handen uit de
mouwen steken.
Extra reclame en een oproep hiervoor tijdens de infovergaderingen. Annelies zorgt dat
ze ook op de vergaderingen voor de kleuterouders is.
Lagere
Voorkant nieuwbouw: gezien naschoolse opvang zich vanaf nu in deze zone zal situeren,
vraagt deze zone voor een aantal extra spelprikkels.

6. Varia
- Christine gaat op pensioen 1/5
- Tom heeft een lijst met alumni-adressen gemaakt (Mailchimp) voor bv. uitnodigingen
voor activiteiten en verkoop
- nieuwe mensen oudervereniging cfr. oproep vorig jaar. Ev. via Jeroen Caluwé eens
marketingtips vragen
- verkoop van Leefschoolbier dat tegen houdbaarheidsdatum aanloopt

Volgende vergadering: dinsdag 6/10

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

