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EDITORIAAL
Het hoogtepunt deze week was het bezoek van de sint.
Wegens corona kon hij niet echt op bezoek komen maar we
konden hem wel spreken via smartschool live. De sint
genoot van onze dansjes, liedjes en verhaaltjes. En wij
vonden het ook geweldig om de sint nog eens te zien. Dank
je wel sint voor alle leuke cadeautjes! Hopelijk zien we jou
volgend jaar terug in onze school!!!
Vorige week trakteerden we jullie op een verhaal
geschreven door één van onze zesdeklassers. En omdat we
in een gulle bui zijn, doen we dat deze week nog een keer.
Veel leesplezier!
Els

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Sint komt op een andere manier naar school.
Ook sint moet mee met zijn tijd. Gelukkig heeft hij de
nodige computerpieten om hem hierbij te ondersteunen. Zo
konden onze kinderen allemaal in contact komen met de
sint. En wat wist hij terug veel dit jaar. In het begin was het
allemaal een beetje onwennig maar onze kinderen zijn erg
flexibel en ze zetten hun beste beentje voor. Ook de
prachtige klascadeaus en lekkernijen werden enthousiast
onthaald. Hartverwarmende momenten… Bedankt sint
voor je aanwezigheid en tot volgend schooljaar hopelijk
terug in levende lijve !
Nieuwjaarsbrieven te koop: Jaarlijks maken we in elke
groep een nieuwjaarsbrief voor mama/papa. Wil je er
eentje voor oma/opa, tante/nonkel, … dan kan je die kopen
vanaf maandag 07/12. Je kan de nieuwjaarsbrieven bekijken
via deze link. Geef gepast geld mee in een envelop en
vermeld duidelijk welke brieven je wil bestellen. De brieven
worden dan met je kind meegegeven. € 2 per stuk en zo
lang de voorraad strekt.

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.

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
Een feestweek in onze klas!
Deze week hebben we heel veel feest gevierd! Het was de verjaardag van Noah en Jona.
Ze werden allebei 3 jaar. Hieperdepiep hoera!
En toen was het op vrijdag nog eens feest want er was nog iemand jarig, de Sint!
Op donderdagavond gingen we ons pantoffeltje al klaarzetten met een suikerklontje,
een lekkere wortel en een mooie tekening.
De Sint mocht niet langskomen door Corona maar we gingen wel met hem skypen.
De Sint had ook leuke cadeautjes voor ons. Hij had aan alles gedacht want hij had onze
werkman opgeleid tot hulppiet. Plots kwam Djuro eraan met onze cadeautjes! 🙂
Daarna gingen we natuurlijk volop spelen met ons nieuw speelgoed!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Deze week hebben we dan eindelijk iets geknutseld met de verzamelde toiletrollen. De
rollen werden getransformeerd naar Sinterklaasjes en Roet-pieten. We bouwden ook
samen aan een hele grote stoomboot. We maakten een tekening met houtskool. We
gingen buiten op zoek naar verschillende letters en rijmwoorden en vierden terug 3
verjaardagsfeestjes. Andres is nu 5 jaar, hij had mandarijntjes, een gezond koekje en
een leuk klascadeau mee. Seppe is 4 jaar geworden en had wafels mee in de vorm van
starretjes, mmmmm... Dank je wel jongens.
En Sint,... die is al heel oud. Hij had ook een cadeau mee voor de klas: een doos met
zoekplaten, een woordenspel waar je van 2 woorden 1 nieuw woord kan van maken. En
een spel om woordjes te leren splitsen in woordstukjes, lettergrepen en klanken. Dank
je wel lieve Sint en tot volgend jaar.
Groetjes van Sofie en haar schildpadjes.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week waren we in de ban van de Sint, de pieten en de spiekpieten. We kregen een
spiekpietje op bezoek in de klas die alles doorbelt met zijn gsm naar de Sint. De
technologie zit al tot bij deze kleine pietjes. Er zijn zoveel soorten pieten met elk hun
eigen talenten. We hebben deze ook eens kunnen testen in de klas. Zo hadden we een
bakkerij om pepernoten en koekjes te kleien (met speculaasgeur, mmmm), een
pakjeshoek waar letterkoekjes, chocolade en pepernoten worden gewogen, geteld en
ingepakt, een schrijfhoek om briefjes naar de Sint te schrijven en een ontdekhoek met
tollen om het speelgoed uit te testen. De betrokkenheid was groot. We leerden ook
hoe de sint en de pieten de cadeautjes naar het juiste huis brengen. Dit aan de hand
van de huisnummers en de straatnamen, ook hier hebben we spelletjes rond gespeeld.
Een outdoor zoektocht met schaduwen was ook van de partij, we hebben ons warm
gelopen. En om Sint te verwennen hebben we voor hem een eigen verhaal gemaakt.
Het gaat over de Sint en de dinotijd!! Hopelijk heeft hij ervan genoten.
Lieve Sint, alvast bedankt voor de leuke cadeautjes voor in de klas. We kregen een
alfabettrein van duplo, een woorddeeltjesspel, een luisterspel en een wiskunde spel.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag lieve ouders,
Deze week hebben de zeepaardjes en maanvisjes veel gedaan.
Ons project rond het lichaam hebben we bijna afgewerkt. Tijdens het hoekenwerk rond
dit thema maakten we ons voorblad gebaseerd op Keith haring, deden we opzoekwerk
rond het lichaam, maakten we drie grote levensechte lichamen , ...
Hier zien jullie 1 van de 3 afgewerkte lichamen.

Daarnaast hebben we voor de Sint een gigantische stoomboot gebouwd. We werkten
per twee aan een kamer voor in de stoomboot. We bedachten eerst het thema en
daarna gingen we aan de slag.

Vrijdag zagen we de Sint ook ‘echt’. We deden een dansje, we zongen liedjes en gaven
onze tekeningen af. We waren allemaal zeer enthousiast om te Sint te zien via de
computer. En op het einde kregen we natuurlijke prachtige cadeaus voor in de klas.
Wat een top week!
Groeten,
Maanvisjes en zeepaardjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Hallo iedereen
Wij zijn volop aan onze escape rooms aan het werken! We maken het elkaar niet
gemakkelijk met onze super coole opdrachten.
Vandaag zijn de eerste kinderen gestart met het uitvoeren van de escaperoom. Groep 1
deed de escaperoom van Groep 2 en omgekeerd. Elke groep kreeg 30 minuten om uit
de kamer te geraken. Wat waren ze zenuwachtig! De ene groep had 2 minuten extra
nodig, de andere groep had slechts 1 minuutje over. Spannend!
Morgen komen andere groepjes aan bod.
Voor we naar huis vertrokken hebben we onze pantoffel in de klas gezet. Super
spannend! We hebben er zin in! Wij zijn heel braaf geweest hoor, Sinterklaas!
Heel veel groetjes
Vladimir, Arne en Hazel

Leefgroep 5 | Griffioenen
Liefste jullie allemaal,
Vandaag is het dinsdag (1 december 2020). Dat betekent vandaag geen niveau
(JOEPIE!). Daarna hadden we turnen, ook best leuk. En daar hebben we de
openingsdans voor de Olympische griffioenenspelen geleerd. Dit hebben we geleerd
van Linde, Matz, Mona en Helena. Eventjes een applaus! Daarna nog lazen de juffen
nog even voor en dan naar huis.
Vandaag is het donderdag (3 december 2020). We zijn gestart met een toets
Nederlands. Daarna werkten we vlijtig aan onze planningen rekenen en Frans. Ook
verdiepten we ons even in Mondriaans kunsttechniek en pasten we deze ook zelf toe.
Daarna was het tijd om te turnen. Nu, wat hebben we daar gedaan HOOGspringen.
Dan terug naar school en dan schoentje zetten (JOEPIE). Want deze avond passeert
Sinterklaas met hopelijk wat lekkers!
BELANGRIJK!!!!
Op dinsdag 8 december 2020 gaan onze Olympische Griffioenenspelen door!
Jullie worden allen ’s morgens verwacht in sportieve kledij met sportschoenen.
Voor de binnensporten doen we de sportschoenen aan die in de turnzak zitten.

We kijken er al naar uit!
Liefste groetjes Matz en Lili.

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 tweede genomineerde komt Pia aan bod. Even voorstellen: Pia kiest weloverwogen
adjectieven en mooi gekozen werkwoorden. Ze vroeg een extra instructie over het
juiste gebruik van aanhalingstekens om haar tekst levendig te maken. Knap
geschreven, Pia! Ook het einde van haar verhaal is verrassend. Ze geeft bovendien een
mooie boodschap mee!
Veel leesgenot!

De zoektocht
Op een zomerse dag… 4 zussen
zijn op reis in de bergen.
“Hey Sarah, Rachel, Amelie kijk eens wat ik heb!”, zegt Laila.
Een raadselkaart! “Misschien is het wel een kaart die naar
een schat leidt?” zegt Amelie. Zij is de kleinste zus en dan
heb je Sarah dan Rachel en dan Laila. “Je hebt echt te veel
fantasie’’, zegt Rachel. “Da’s niet waar!” De ogen van Amelie
schieten vuur. “Rustig Meisjes!” zegt Laila, “laten we het
gewoon doen voor de lol we zien wel waar het uit komt.” “Ik
doe mee!” zegt Sarah. “Oké let’s go!!”
Ze leest het eerste raadsel voor: Doe een wens en gooi een
offer in mij als je uiteindelijk bij mij bent gooi dan met wat er
in mij zit op de schietschijf bovenaan. “Huh ik snap het niet”,
zegt Rachel. “Niet te verwonderen!” zegt Sarah en Amelie
gniffelt. “Ik weet het!” roept Laila opeens. “De
stadsfontein!” “Natuurlijk!” roept Rachel, “Vlug als de
bliksem er naartoe!”

Uiteindelijk als ze aankomen…
“Goed, wat moeten we nu doen?” Vraagt Amelie. “Denken!”
zegt Rachel bits. “Als je uiteindelijk bij me bent gooi dan met
wat er in mij zit op de schietschijf bovenaan”, denkt Laila
luidop. “Haza!” denkt ze, en ze zegt: “meiden, pak allemaal
een muntje uit de fontein!” “Waarom?” vragen ze in koor.

“We moeten mikken op die ronde bovenaan de fontein dat
bedoelen ze met de schietschijf!” zegt Laila. Het lukte niet bij
de eerste keer. “Kom op, we kunnen dit!” had Laila gezegd.
Het lukte niet bij de tweede keer, het lukte zelfs niet bij de
derde keer maar bij de vierde keer was het eindelijk raak.
“Yes!” riepen ze in koor. En toen zei Sarah: “Er is precies iets
in de fontein gevallen.” En ja hoor het was een buisje met
daarin nog een raadsel er stond dus op: ga naar de
belangrijkste plek die het meeste geld opbracht. “O dat weet
ik wel!” zegt Rachel. “Amai da’s ook de eerste keer!” zegt
Sarah. “De gigantische appelboom!” gaat Rachel ondanks de
opmerking van Sarah door, “vroeger voor dat die boom
dood ging en geen appels meer produceerde was dat HET
DING in de stad die zoveel opbracht omdat ze die
verkochten!” “Kom er naartoe!” Ze gingen met z’n allen naar
de appelboom en zochten uren maar ze konden helemaal
niets vinden maar net toen ze het gingen opgeven kwam
Amelie met het geweldige idee om te graven dus dat deden
ze. “We graven zeker al twee uur en we hebben alleen nog
maar domme munten gevonden!” zaagt Rachel. “We zijn
amper dertig minuten bezig hoor en jij doet helemaal niets
behalve ons commanderen!” zegt Sarah, “Als we die schat
willen vinden moet je echt helpen!” “Ik voel iets metaal!”
roept Amelie door het gekibbel heen. En ze gaan snel kijken.
“Het lijkt wel een puzzel”, merkt Laila op. “Inderdaad!” zegt
Sarah, “En al die munten die we hebben gevonden zijn de
puzzelstukken.” “Laat dit maar aan mij over!” zegt Amelie,
“Ik ben pro in puzzelen.”

Na enkele pogingen heeft ze alle munten kunnen plaatsen
en er gaat een luik open. “Het is een opening naar de bodem
van de schat, dus de schat ligt ondergronds”, is Rachels
besluit. “Ik denk het”, zegt Laila. “Zo coooool!” zegt Amelie.
Sarah: “Kom op meiden we gaan dit doen!” “Sorry hoor
maar ik denk dat we beter morgen kunnen verdergaan, het
wordt al donker.” Zegt Laila. De meisjes zijn ontgoocheld
maar ergens begrijpen ze het wel.
De volgende ochtend waren ze er al heel vroeg bij en ze
vertrokken met allerlei gerief. “Kom op meiden we gaan dit
doen!” En ze gingen de grotten in, het was een gevaarlijke
weg. Ze moesten langs oude versleten bruggen, gladde
rotsen, HEEL VEEL VLEERMUIZEN maar ze hielpen elkaar en
zo kwamen ze bij de schat. “We zijn er, ik zie de schatkist!”
riep Amelie.
Ze zijn uitgeput maar doordat ze het gehaald hadden, voelen
ze weer wat energie naar boven borrelen. “Zijn jullie klaar
om te ontdekken wat de schat is?” vraagt Laila. “ja”, knikken
ze alle drie. En ze pakt de sleutel die ze tijdens hun tocht
gevonden hadden. Ze doet de schatkist open. Er zitten
allerlei munten in die ze niet eens kennen. En ze verlaten de
grot en nemen de schat mee. Ze besloten het te doneren
aan wetenschappers om het verleden van de munten te
ontrafelen want ze wisten dat de munten niet de
belangrijkste schat was, hun tocht waardoor hun zusterband
nog veel hechter was geworden, was het beste dat ze maar
konden wensen!

Einde!

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

