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EDITORIAAL
Hij komt ... hij komt ...
Wie?
Sint natuurlijk!
De spiekpietjes zijn al druk in
de weer. En wij ook natuurlijk
met de voorbereidingen voor
zijn bezoek aan onze school.
Al zal het een beetje anders
zijn dan anders ...
Alle kinderen, groot en klein, zetten hun schoen of
pantoffel klaar. En weet je wat nog het grootste nieuws is?
Al onze kinderen zijn dit jaar braaf geweest!! Ja, zelfs de
juffen!
Omdat het deze week voorleesweek is, trakteren we jullie
op een verhaal geschreven door één van onze
zesdeklassers. Wordt vervolgd!
Veel leesplezier!
Els

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
De sint in coronatijd: Ik heb contact gehad met de sint en
hij zal op vrijdag 4 december op digitale wijze al onze
kinderen ontmoeten in deelgroepjes. We staan al te
popelen sint !
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

AGENDA







17/12:
12/12: oudercontact
oudervereniging
08/01:
nieuwjaarsreceptie
12/01: Nieuwjaarsreceptie
03/02:
pedagogische studiedag
30/01: 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: Lg
start
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.

Leefgroep 1 | Pareltjes
Hallo,
Deze week gingen we al aan de slag met ons nieuw project. De kindjes waren zeer
nieuwsgierig in de spiekpietjes...
We gingen dan ook meteen het boek lezen over de spiekpietjes. Wat doen spiekpietjes?
De spiekpietjes kwamen dan ook op bezoek in onze klas.
We gingen spiekpietje ook zoeken op ons schooldomein en natuurlijk ook klimmen en
klauteren zoals een echt spiekpietje tijdens de turnles.
Koekjes strooien tijdens krullenbol, een versje leren, ... enkele activiteiten van tijdens
ons project.
Spiekpietje op het dak, spiekpietje in de zak, spiekpietje achter de bal, spiekpietjes
overal!
Zitten ze hoog of zitten ze laag?
1,2,3,4,5,6,7 waar is spiekpietje nu weer gebleven?
Tot volgende week!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
Vorige week ontvingen we 2 nieuwe peuters : June (zus van Milla en Joppe) en Yassin
(broer van Kjell). Welkom lieve schatten, we kijken ernaar uit jullie beter te leren
kennen!
Maandag zijn we gestart met ons nieuw project : 'Dokter, dokter, kom eens kijken!' en
dit blijkt elke keer opnieuw een toppertje te zijn bij deze leeftijd.
Een echte dokterstas, de huishoek die een dokterskabinet geworden is en heel veel
activiteiten rond ons lichaam en de dokter boeiden de schelpjes van begin tot einde.
Dus als je ergens pijn hebt of een wonde; kom maar eens binnen bij ons; wij zullen je
helpen met verbanden, spuiten geven, pleisters plakken, koorts meten als echte
dokters!
Volgende week vrijdag komt Sinterklaas virtueel in de klas op bezoek, maar eerst heeft
hij onze hulp nodig.
Sint schreef ons een brief dat hij een groot probleem heeft : zijn keel doet pijn en dat
net in een week dat hij zoveel werk heeft en of wij hem kunnen helpen?
Natuurlijk kunnen wij dat; wacht maar even lieve Sint, de schelpjes staan paraat!
P.S:
https://youtu.be/5aM5CRdPjkg

https://youtu.be/Nu3pi-UZY4k

Dokter, dokter, kom eens kijken, want mijn keel doet toch zo'n pijn!
Dokter, dokter, kom eens kijken, wat zou dat nou kunnen zijn?

Ja mevrouw, ik zie het al; driemaal daags een vrolijk lied,
want dan bent u gauw weer beter; driemaal daags en anders niet!
Dokter, dokter, kom eens kijken; ik heb bloemen op mijn buik.
Dokter, dokter, kom eens kijken, want ik ruik niets als ik ruik!
Ja mevrouw, ik zie het al ; driemaal daags een vrolijk lied,
want dan bent u gauw weer beter; driemaal daags en anders niet!
Dokter, dokter, kom eens kijken, want mijn haren worden groen!
Dokter, dokter, kom eens kijken, kunt u daar nou niets aan doen?
Nee mevrouw, want ik ben ziek.
Nee mevrouw, nu kom ik niet.
Maakt u mij nu nou maar weer beter; zing voor mij een vrolijk lied!

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo daar,
Hier de laatste nieuwtjes uit de schildpadjesklas. Veel, héél véél jarigen in november:
Judith werd 5, Alexander 4, Gus is nu 6 en ook Isra heeft 5 kaarsjes uitgeblazen. Bedankt
voor al het lekkers en de mooie en leuke klascadeautjes. Alle kinderen brachten hun
lievelingsboek mee. We spendeerden dus veel tijd al kijkend en al voorlezend door in
onze klas. De boekjes gingen van sprookjes, tot dieren, naar verschillende kijk- en
zoekboeken. En ja hoor ook enkele boeken rond Sint en Piet. We gaan ons de komende
week dan ook voorbereiden op zijn verjaardag en (online) komst naar de school en het
vieren van de verjaardag van nog 2 kindjes uit onze klas.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
De wereld van de dino's hebben we afgesloten en omdat we toch nog graag naar het
museum waren gegaan hebben we een museum in de klas gemaakt. Dit met onze
zelfgemaakte fossielen en beeldjes. Volledig corona-proof want ook in ons museum
moesten de handjes eerst ontsmet worden voor je binnen kon gaan. Ook de letter 'D'
van dino mocht niet ontbreken. Deze hebben we in de letterkring van Fenne mogen
leren kennen en a.d.h.v. een tekenversje hebben we deze ook vastgelegd. Kortom het
was een leerrijk en geslaagd project. Vorige week was er ook een feestje in de klas want
Leon was 5 jaar geworden. Proficiat lieve jongen en bedankt voor de lekkere traktatie
en het mooie klascadeautje. Nu zitten we volop met onze neuzen in de boekjes en we
stelden onze boeken ook aan elkaar voor. Eerst met 1 woord en dan met een korte
uitleg, dit om anderen warm te maken voor hun boek. Precies een reclameronde.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Dag iedereen,
Deze week werkten we in groepjes aan onze eigen escape room. We zochten een
thema, bedachten raadsels en opdrachten en gingen op zoek naar een leuke ruimte om
onze deelnemers op te sluiten.
Volgende week kijken we of de groepjes uit de kamers kunnen ontsnappen. Zo niet,
blijven ze voor eeuwig gevangen mhuahaha.
N4 deed deze week weer 2x outdoor learning voor taal (indoor met de ramen open,
hihi). We oefenden op oorzaak/gevolg en open en gesloten vragen. De
materiaalmeester, tijdbewaker, stilte kapitein en leider zorgden voor een goed verloop.
Bij turnen gaven Flore, Anabel, Lize en Wolf een lesje handenstand, koprol rugwaarts en
evenwicht. Het was heel leuk! Bij muzische leerde N3 een liedje over Sinterklaas. We
kijken al uit naar zijn komst!!
Groetjes van Milla en Pia

Leefgroep 5 | Griffioenen
Liefste jullie!
Op maandagochtend vroeg uit ons bed,
Want naar school gaan vinden we VET!
Op deze dag enkel rekenen en taal.
En neen, dat is bij ons echt niet banaal!
De dag erna wat Frans ici et la-bàs
Dialoog alhier en aldaar en ook wat werkwoorden, voilà.
Ook sporten stond op ons menu.
Koprol en handstand, ja dat kunnen we nu.
Nu zwemmen op woensdag niet meer kan,
trekken wij in de klas onze plan.
Wat denken, schrijven en samen overleggen.
Wij, de griffioenen, worden er echt wel goed in, kan je zeggen.
De voorlaatste dag van deze werkweek
kregen de vijfdes buiten een cijferles, en neen, ze werden niet bleek.
Tijdens het sporten deden we aan springen, ja lekker hoog!
Jammer, daarna konden we niet even uitrusten aan de toog. :-)
Sinterklaas is nog niet geweest,
en we beginnen op vrijdag al aan een ander feest.
De nieuwjaarsbrieven zijn in de maak,
dat nieuwe jaar is alvast een beklonken zaak!
Liefs,
juf Sofie in een zotte modus :-)

Leefgroep 5 | Niveau 6
Traditiegetrouw neemt N6 ook dit jaar weer deel aan de junior-journalisten wedstrijd.
Dit jaar mochten de kinderen een verhaal, gedicht, brief, tekst, … schrijven met als
thema ‘schatten’.
En het mag gezegd worden, onze 6-de klassers hebben fantastische verhalen
neergepend. N5 mocht al even mee oefenen en ook daar zaten pareltjes van teksten
tussen. Om fier op te zijn. Volgend jaar kunnen ook zij deelnemen aan de wedstrijd.
Het was voor ons geen makkelijke opdracht om tussen al de prachtig geschreven
verhalen er 3 uit te kiezen om door te sturen naar de jury. Kiezen is nooit evident. De
komende weken mogen jullie als lezer mee genieten van enkele van de schrijfsels van
onze kinderen.

Als eerste genomineerde komt Kato aan bod. Even voorstellen: Kato is zo één van de
kinderen die boeken verslindt! Dat heeft uiteraard weerslag en invloed op haar
schrijfkunst. Ze houdt er een mooie woordkeuze op na en levert knap geformuleerde
zinnen. Bravo Kato!
Geniet alvast van haar verhaal en … goeie tip: lees maar voor nu het voorleesweek is!

De schatten
In de oudheid
Magnus Cornelius keek verbaasd naar de pijl die zijn zij had
doorboord. ‘Sneller, die soldaten van Caesar zijn er zo!!’, siste hij
gejaagd tegen zijn neef. ‘Waar verstoppen we dit?’, vroeg z’n neef.
‘Zo komen we een rots spelonk tegen, we verstoppen het daar’,
reageerde Magnus fluisterend. Hinkend liep hij naar een spleet in de
rotswand. Van buitenaf zag je enkel een spelonk maar als je je hand
erin stak kon je voelen dat het eigenlijk een kleine ruimte was. ‘Hier,
dit is hem!’, zei Magnus triomfantelijk. Snel staken ze de schat er in.
‘Halt, blijf staan! Dit is een keizerlijk bevel!’, brulde een stem achter
hen. Snel draaiden ze zich om. Om de hoek kwamen er twintig
zwaarbewapende soldaten gerend. Magnus en zijn neef werden
omsingeld. ‘Zeg op: waar is de schat?!’, schreeuwde de commandant.
‘Zeggen we nooit! Dan gaan we nog liever
dood!!’, schreeuwde Magnus terug. ‘Oké,
je gaat liever dood’, zei de commandant
boosaardig.

NU, in de 21e eeuw
TRRIIINGG!! Zuchtend pakt Lena haar spullen bij elkaar en stopt ze in
haar rugzak. ‘Hey, heb je nog iets te doen’, vraagt Alyss. ‘Ik denk het
niet’, antwoordt Lena. ‘Waarom?’, vraagt Lina nieuwsgierig. Lina is
de tweelingzus van Lena. ‘Ik moet jullie iets tonen’, fluistert Alyss
geheimzinnig. ‘Oké, we zullen er zijn. Komen Eva en Jenny ook?’, zegt
Lina snel voor dat haar zus nee kan zeggen. ‘Natuurlijk’, antwoordt
Alyss over haar schouder terwijl ze weghuppelt. Na school komen de
vrienden samen. ‘Kijk, deze schatkaart heb ik gevonden op de zolder’,
zegt Alyss terwijl ze een kaart toont. ‘Wie zegt dat dat een schatkaart
is?!’, zegt Lena fronsend. ‘IK ZEG DAT’, zegt Alyss verontwaardigd.
Uiteindelijk komen ze overeen: morgen zullen ze terug komen om de
kaart te volgen.
‘s Avonds wordt er een briefje onder de voordeur geschoven bij Lena
en Lina. Lena vouwt het briefje open en leest voor:
Voor morgen hebben jullie de volgende zaken nodig om de kaart te volgen:




Een slaapzak
*
Een kompas
*
Een tentje ( voor twee pers.) *
We vertrekken morgen om 7:30 *

Warme kleren
Een zaklamp
Eten /drinken voor twee dagen
Smartphone (mag)

ALYSS
‘Kom we gaan alles al inpakken’, zegt Lina enthousiast. ‘Wacht, wat
zeggen we tegen onze ouders?’, vraagt Lena. ‘Eh….. We zeggen dat
we met Alyss gaan kamperen’, antwoordt Lina schouderophalend.
‘Goed, doe jij dat maar nu’, zegt Lena beslist. ‘Maar…’, protesteert
Lina al. ‘Maar wat?!’, vraagt Lena streng. ‘Niks’, zegt Lina met
tegenzin. De volgende ochtend staan de rest al op hen te wachten.
‘Waar bleven jullie nu?!’, foetert Alyss. ‘Sorry mevrouwke perfect’,
reageert Lena verontwaardigd. ‘Ja ja, t’ is al goed’, zegt Jenny snel.
‘Kunnen we nu vertrekken of hoe zit het?!’, mengt Lina zich ook in het
gesprek. En daar gaan ze. Eerst gaan ze door het bos, dan komen ze
bij een meer. ‘En wat doen we nu?’, vraagt Lina zich hardop af. ‘Kijk,

daar ligt een bootje’, wijst Alyss. Ze rennen er naartoe. Het is een
kleine speedboot. Ze passen er wel allemaal net in. Na het meer
komen ze bij een grote berg. Het is ondertussen al avond. Ze besluiten
hun kamp op te slaan en morgen verder te gaan. De volgende morgen
beginnen ze aan de beklimming. Het is erg steil en het is een smal
bergpadje waarop ze moeten lopen. Tegen 11:00 besluiten ze te
rusten. Alyss onderzoekt de rotswand. ‘Wat doe je?’, vraagt Lina
nieuwsgierig. ‘Die rotswand klinkt hol. En ik denk dat die schat hier
ergens moet liggen want de kaart toont niet wat er achter de berg
ligt’, antwoordt Alyss. ‘Aha, hebbes!!’, roept ze opeens. ‘Wat’, vraagt
Jenny. ‘Er zit hier een spleet een de muur en als je je hand erin steekt
dan voel je een kist’, legt ze uit aan de rest. ‘Haal het eruit’, roept Lina
opgewonden. Alyss haalt een kist eruit. Langzaam doet ze hem open.
‘Huh?! Wat raar!!’, roept Alyss verbaasd. Ze haalt een pakje uit de
kist. Snel doet ze het open, er zit een brief in. ‘Dit is een soort van
dagboek van Julius Caesar!!’, zegt ze een beetje teleurgesteld. Ze
vertrekken terug naar huis. Alyss, Jenny, Lina en Lena gaan hun
ontdekking afgeven aan de wetenschappers. Het blijkt dat het toch
een heel waardevolle schat was. Alle vier krijgen ze een prijs van €10
000. Een week of zo na de ontdekking belt Alyss Lena op. ‘IK HEB EEN
SCHAT ONTDEKT’, schreeuwt Alyss enthousiast in de telefoon. ‘Duh,
dat hebben we toch allemaal gedaan’, antwoordt Lena verveeld.
‘Nee, een andere schat; veel waardevoller’, zegt Alyss opgewonden.
‘Wat?’, vraagt Lena nieuwsgierig geworden. ‘Kom zo snel mogelijk
naar mijn huis’, zegt Alyss ongeduldig. Een kwartier later staat Lena
voor Alyss haar huis. Alyss rent naar haar toe. ‘KOM MEE’, schreeuwt
ze opgewonden. Alyss pakt Lena mee naar haar kamer. In Alyss
kamer staat er o.a. een kleerkast. Maar geen gewone kleerkast. Haar
kleerkast heeft en plaat achteraan die je kunt verschuiven. Ze komen
in een kleine ruimte. Daar staat een moederhond met twee pups te
spelen. ‘Is dat je schat?’, vraagt Lena teleurgesteld. ‘Ja’, zegt Alyss
trots. ‘Maar je mag geen hond van je ouders’, zegt Lena verbaasd. ‘Ik
heb ze gevonden en meegebracht naar huis, toen kon mijn mama
geen nee zeggen’, antwoordt Alyss tevreden. ‘Dus dàt is een schat?!’,
zegt Lena ongelovig. ‘Ja’, zegt Alyss.
Kato

PARKEREN IN DE SCHOOLOMGEVING
Beste ouders en bezoekers,
We merken dat er soms half of volledig op het voetpad geparkeerd wordt rond de
school, bij deze een warme oproep dit voetpad steeds vrij te houden, zo hoeven onze
kinderen niet over de weg te stappen. Op het kaartje hieronder kan je inspiratie tot
betere parkeerplaatsen vinden!
Alvast bedankt..

BIO PLANTENVERKOOP 2021

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

