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EDITORIAAL
Een weekje extra vakantie en onze batterijen zijn weer
helemaal opgeladen. Iedereen stond klaar om er in te
vliegen!
Stiekem denken we al aan de zomer … en daarom
organiseren we een bioplantjesverkoop. Neem vlug een
kijkje op http://leefschooloosterzele.pepers.be/
Veel leesplezier!
Els

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Leefschoolnieuws van de directie: Na een deugddoende
herfstvakantie is de eerste schoolweek razendsnel
voorbijgevlogen. Welkom ook aan alle nieuwe peuters.
Vervolg outdoorlearning: Tijdens de voorbije
teamvergadering hebben we ons verder verdiept in ons
jaarthema “outdoorlearning”. We hebben tips en ideeën
uitgewisseld en maken plannen om binnenkort een
buitenklas in te richten met handige krukjes, schrijfborden,
curverbox op wielen met
klembordjes/krijtjes/schrijfmateriaal/… We installeren deze
in de ruimte onder de refter maar het zal ook mogelijk zijn
om bij droog weer met de krukjes op een andere locatie op
school buiten te zitten. Op de volgende teams blijven we
elkaar inspireren. Leren van elkaar is boeiend !
Kandidaturen voor onze nieuwe schoolraad:
Er waren 3 kandidaturen nodig voor de geledingen
rechtstreekse ouders en 3 kandidaturen voor personeel. Ik
heb deze kandidaturen ook mogen ontvangen en het
kiesbureau heeft ze ondertussen goedgekeurd.
Rechtstreekse ouders: Jonne de Koning, Joris Van
Crombrugge en Bert Verstraete
Personeel: Lieselot Arnout, Els De Lange en Olaia Van de
Woestijne

AGENDA







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

MENU
MENU
Zie website
 Zie website

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

Omdat er telkens voor de 3 plaatsen ook evenveel kandidaturen zijn binnengekomen
hoeven we geen verkiezingen te houden.
Proficiat aan de toekomstig nieuwe leden van de schoolraad. Zij zullen vanaf 01/04/2021
in de schoolraad zetelen.
We zijn echter nog op zoek naar 2 personen om dit team te versterken. Ben jij
geïnteresseerd ? Of ken je iemand die je hiervoor geschikt vindt ? Vraag dan je formulier
KR1 aan via het secretariaat of de directie. Voor meer info zie ook uitgebreidere oproep
in deze flashboem.
Vaccinaties N1, N2 en N5:
Op vrijdag 18/12 worden er op school vaccinaties toegediend door de CLB-arts voor de
kinderen van N1, N2 en N5. Uiteraard moet je als ouder hiervoor vooraf schriftelijke
toestemming geven.
Met vriendelijke groeten,
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes
Hallo allemaal,
Wij mochten enkele nieuwe kindjes verwelkomen in onze klas. Amelie, Lou, Ayla en
Korneel zijn sinds deze week gestart in ons klasje. Volgende week zal Nova ook nog
aansluiten.
We hebben onze kindjes dan ook verwelkomd en kennisgemaakt met elkaar.
We gingen deze week ook nog dansen op muziek en stilstaan als de muziek stopt, we
gingen lijnen maken en cirkels zoals een vliegtuig in de lucht. We deden dit eerst groot
motorisch in de lucht, dan buiten met krijt en dan ook op papier. Korte lijnen, lange
lijnen, cirkels, .... De kinderen kwamen ook met een interessante vraag. Landen
helikopters ook op een landingsbaan? We bekeken enkele filmpjes over de landing van
een helikopter.
We gingen ook vrije teksten schrijven. Tellen met vliegtuigjes, we gingen ook springen
in de turnzaal en landen als een vliegtuig, Tik tak, ...
Ons project is volledig afgerond. Volgende week gaan we sprokkelen voor een nieuw
project!

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste lezers,
Deze week hebben we gesprokkeld voor een
nieuw project. Er waren veel leuke ideeën
zoals: kunst maken, een boek maken, een reis
door de ruimte maken, een concert geven met
zelfgemaakte instrumenten, een stad van
LEGO bouwen,... Maar de meeste stemmen
gingen naar... een ESCAPEROOM maken!
N4 deed deze week 2x outdoor learning voor
taal en spelling. Maandag was het een
estafette en moesten we de woordkaartjes
sorteren naar hoeveelheid van doffe klanken.
Vandaag moesten we zo snel mogelijk op
alfabetische volgorde gaan staan zonder te
praten. Daarna deden we nog 2 spelletjes rond
het alfabet.
Bij turnen deed het vierde basket en het derde
koprol rugwaarts. Bij muzische maakten we
kunstwerken met kosteloos materiaal.
Groetjes van Adriaan en Rien

Leefgroep 5 | Griffioenen
Beste iedereen!
Na een lange en deugddoende vakantie zijn we er vol goede moed weer ingevlogen!
Elkaar na twee weken eindelijk terugzien gaf ons een extra boost om met volle energie
in ons werk te vliegen.
Op maandag verdiepten we ons opnieuw in onze rekenboeken en taalpakketten. Om
dan op dinsdag eindelijk terug aan de slag te gaan met ons project. We zijn onze eigen
sporten helemaal aan het uitspitten en zoeken heel wat info op van wereldrecords tot
ontstaan van de sport. Interessante zaken, hoor!
Ook bereiden we onze activiteit voor voor de Olympische griffioenenspelen. Dat wordt
zeker en vast een zalige en sportieve dag, wij kijken er naar alvast naar uit!
De actua van Simon en Jackie was heel interessant, ook hadden ze voorbeeldige
PowerPoints om hun puntjes te verduidelijken! WOW!
Afzien deden we op donderdag: de beeptest tijdens turnen deed sommigen onder ons
tot het uiterste gaan. Goed gedaan, allemaal!
Tot volgende week voor het vervolg...
De Griffioenen

BIO PLANTENVERKOOP 2021

ONLINE SHOPPEN EN DE LEEFSCHOOL STEUNEN?

VERKIEZING SCHOOLRADEN GO! DENDERMONDE

VERKIEZING SCHOOLRADEN
GO! DENDERMONDE
OPROEP KANDIDATEN VOOR COÖPTATIE UIT DE LOKALE SOCIALE,
ECONOMISCHE EN CULTURELE MILIEUS
Op 1 april 2021 worden de nieuwe schoolraden van de verschillende scholen van het
Gemeenschapsonderwijs in de regio Wetteren geïnstalleerd.
De schoolraad is een orgaan dat de directie advies kan geven of met de directie kan
overleggen over de grote lijnen van het schoolbeleid.
Per school bestaat deze schoolraad uit 3 rechtstreeks verkozen leden uit de ouders van
de leerlingen van de school en 3 rechtstreeks verkozen leden uit het personeel. Deze
verkiezingen worden gehouden van 1 tot uiterlijk 15 december 2020.
De verkozen leden coöpteren per schoolraad tussen 26 februari en uiterlijk 10 maart
2021

2 leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
Iedereen die hierover meer informatie wil of zich kandidaat wenst te stellen, kan contact
opnemen met de voorzitter van één van de kiesbureaus. Per school is er één kiesbureau.
De directeur is telkens de voorzitter.
GO! leefschool Eureka

mevr. A. Patho

Kapellendries 85

9230 Wetteren

GO! basisschool De
zonnebloem

mevr. A. Patho

Nerenweg 7

9270 Kalken

GO! De Leefschool
Oosterzele

mevr. M. Vande
Moortele

Groenweg 4

9860 Oosterzele

GO! basisschool
Campus Kompas
Wetteren

dhr. P. Dumon

Noordlaan 10

9230 Wetteren

GO! middenschool
Campus Kompas
Wetteren / GO!
atheneum Campus

dhr. Y. Vonck

Noordlaan 10

9230 Wetteren

Kompas Wetteren (1
schoolraad)

Kandidaturen (volgens vastgelegd model) moeten ingediend zijn
vóór 1 februari 2021.
Meer gedetailleerde informatie, o.a. het kiesreglement vindt u ook op de GO! website
www.g-o.be/verkiezingschoolraad

