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EDITORIAAL

AGENDA

Een goed gevulde editie … wij blijven druk bezig. We
haalden de kerstboom uit en versierden hem. We knutselen
een nieuwjaarsbrief en schrijven een mooie
nieuwjaarswens. In niveau 1 haalden ze zelfs een echte pen
boven …








Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
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.
Vaccinaties op vrijdag 18/12:
Vaccinatie eerste- en tweede leerjaar: Tetravac vaccin. Dit is
een herhalingsvaccin tegen kinderverlamming(polio),
kinkhoest (pertussis), kroep (difterie)en klem (tetanus).
Vaccinatie 5de leerjaar: vaccin tegen mazelen/bof en rubella.
De vaccinaties zullen enkel aan de kinderen toegediend
worden waarbij de ouders een schriftelijke toestemming
hebben gegeven aan het CLB.
Met vriendelijke groeten,
Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo, hallo,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer met verslag van
de laatste week.
De dokter kreeg een duwtje en daar was Sinterklaas om
hop, de week nadien plaats te maken voor een kerstboom
en goud en rood en glinster.

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.

Vorige week had Sinterklaas een groot probleem: hij had keelpijn. Net in de week dat
hij zoveel werk had.
Aiaiai, Sinterklaas, wat een geluk dat je de schelpjes had die met vers geperst
sinaasappelsap en kruidenthee jou konden helpen!
Vrijdag kwam Sinterklaas dan online op bezoek, gelukkig kregen we zijn kadootjes wel
in de hand!
Sint bracht ons poppenkleertjes, voelschelpen, grijptangen, puzzels, een puzzeltoren en
ook een buis met glitters en licht dat ons heel erg fascineert. Dag Sinterklaasje, dáág,
dáág, tot de volgende keer!
Deze week zijn we gestart met het duiken in de kerstboxen van de juf en kozen zelf de
versiering uit.
Jammer dat jullie ons werk niet kunnen bewonderen, maar we zullen ervoor zorgen dat
het ook bij de fotoreportage november-december zit.
Volgende week werken we onze nieuwjaarsbrieven verder af en leren we ook het
bijpassende versje. Benieuwd wat daar van over blijft op 1 Januari!
Heel veel vroege, maar mooie wensen van Lisa en Katrijn voor het nieuwe jaar!
p.s : juf Lieselot kreeg een prachtig jongetje: Julôt. Heel veel geluk met jullie drietjes!!

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
We zijn de week gestart met het versieren van onze kerstboom. Tijdens outdoor gingen
we op zoek naar bomen in de winter. Nu de blaadjes bijna allemaal weg zijn kunnen we
heel goed de takken zien. Rechte, kromme, dikke, dunne, lange, ... We hebben ook op
verschillende plaatsen eten gehangen voor de vogels. De rest van de week zijn we
vooral bezig geweest met het maken van onze nieuwjaarsbrief en het invullen van ons
eerste deel van ons rapportje.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week zetten we onze kerstboom, versieren
we de klas in kerstsferen en luisteren we naar
vrolijke 'kerstjingles' op de achtergrond. We
dragen zorg voor de vriendjes in de klas maar ook
voor de vogeltjes in onze leefschooltuin. We
maken lekkere zadenrolletjes, hangen
mezenbolletjes op en vullen ons voederplankje
rijkelijk met allerlei lekkers voor de vogeltjes. Ook
maakt juf Lies ( stagiaire) een theelichtje met de
kindjes: een lichtje voor iemand in deze donkere
tijden. Verder beginnen we aan onze
nieuwjaarsbrief maar dat is nog een geheimpje.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag ouders,
Deze week sloten we af met een evaluatiekring rond het menselijke lichaam. We
bespraken het verteringsstelsel, het ademhalingsstelsel, de spieren en het skelet.
Het eerste leerjaar schreef voor de eerste keer met zijn pen. Een hele fijne en
spannende ervaring.
Daarna is het eerste en tweede leerjaar gestart met het schrijven en maken van onze
nieuwjaarsbrieven.
Groeten,
Maanvisjes en zeepaardjes

Leefgroep 5 | Griffioenen
Omdat beelden meer zeggen dan woorden!
ONZE OLYMPISCHE GRIFFIOENENSPELEN WAREN FORMITASTISCH!

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.
Deze week kunnen jullie het verhaal van Briek lezen, onze 3de genomineerde.
Briek neemt ons mee doorheen de tijd en schrijft een verhaal vol wonderlijke fantasieën
met een absurd einde.
Veel leesplezier!

De schat van kebab
Er was eens een jongen die Mats heette. Hij was 7 jaar en had een
heel groot huis. Vandaag ging hij voor het eerst alleen naar de zolder.
Hij keek vooral in dozen. In die dozen lag een heel oud boek en hij zag
dat er een pagina los hing. Er stond op: ‘voor de persoon die het
vindt’. Hij keek goed en zag dat het
een schatkaart was. Er stond ook
een gek figuurtje op. Nogmaals keek
hij heel goed en toen begon het
figuurtje licht te geven. Plots zakte
de grond onder hem weg. Hij ging in
een tunnel. Tot hij op het gras viel en
hij in een weide vol gekke planten beland was. Hij had de schatkaart
nog steeds vast. Het was een hele mooie plek maar hij was bang.
Plots zag Mats een hele grote vogel en hij wist dat het een dino was.
Hij was in de prehistorie beland. Hij begreep er niets van. Hij dacht:
‘Als ik wil thuiskomen, moet ik die kaart volgen!’ Dus ging hij op pad.

Na 2 dagen stappen, besefte hij dat er een dino op de kaart stond op
de plek waar hij was. Plots sprong er een T-rex uit de struiken. Mats
liep weg. Hij maakte een groot vuur en gaf het aan de dino. De dino
zei: ‘dankjewel! Je mag doorgaan. Ik zal jou dragen.’ Hij liep tot bij de
vulkaan. De dino pakte een grote aanloop en sprong. Maar … niet ver
genoeg. Mats sprong van de dino naar de overkant en hij liep de
vulkaan af. Want de vulkaan ging uitbarsten. Hij liep en liep tot de
grond onder hem wegzakte en hij in en lange tunnel viel. Toen hij
wakker werd, zag hij een vreemde auto. Er zat een persoon in.
Deze keer zat hij in de toekomst. Er waren ook
gekke huizen. KRAAAKKK!! Sommige huizen
waren omgeduwd. Mats vroeg aan de robot
die de huizen omver had geduwd of hij mee
wou komen. De robot stemde toe en gaf Mats een zwaard. Mats liep
weg van de robot met het zwaard. Mats liep en liep tot er plots een
kebab rol op hem af kwam. Hij sprong erover en hakte de
vleesetende plant omver en zag een kist liggen. Hij ging naar zee,
sprong erin en dook. Hij pakte de sleutel, stak hem in het slot en toen
… werd hij wakker. Het was een droom! Hij leefde nog lang en
gelukkig … tot hij uit een vliegtuig sprong en overreden werd door
een auto. EINDE
LEERLINGENRAAD 1 DECEMBER 2020
Gebruik van de troostkoffer:
Regels hernemen => wie zich verdrietig voelt en nood heeft om zich even weg te zijn
van de drukte kan hier gebruik van maken. Je kan dit zelf aanvragen of het voorstel via
de leerkracht krijgen. Er zijn maximum 2 kinderen in de troosthoek toegelaten. Met de
materialen in de troostkoffer kan je iets maken, iets schrijven/tekenen, … Het briefje
kan je in buis steken om je verdriet te doen verdwijnen. Wat je maakte kan je ophangen
in de troostplek. Dagelijks wordt de troostkoffer door 2 kinderen van leefgroep 5 buiten
en binnen gezet. De kinderen mogen binnen niet met de troostkoffer spelen. Hou de
troostkoffer ook netjes.
Boterhameters leefgroep 4 en 5:
Het zou vlotter verlopen indien de kinderen van leefgroep 4 en 5 apart binnenkomen.
De ene keer komt leefgroep 4 en de andere keer komt leefgroep 5 als eerste binnen.
Oudste kinderen melden dit in deze leefgroepen.

Ballen op de speelplaats:
Enkel met mousse ballen mogen kinderen op de speelplaats voetballen. Reden: een
gebroken raam kost ongeveer € 600. Plastieken ballen kunnen gebruikt worden voor de
andere balspelen. Voor hulkebal gebruik je best een softbal en het hoofd mag niet
geraakt worden.
Speelgoedkoffer voor de opvang voorzien:
Er wordt binnenkort een extra speelgoedkoffer voor de opvang aangekocht. Kinderen
konden ideeën indienen om de speelgoedkoffer zinvol te vullen.
ð Meer ballen, een springtouw, bal met pluimpjes, loopklossen, kleine balletjes,
softbal. Ze wensen ook een (verplaatsbare) basketbalring en een basketbal.
Vriendenbankje:
Afspraak even hernemen tijdens de kring met alle kinderen. Indien je een vriendje zoekt
om mee te spelen dan ga je op het vriendenbankje zitten. De kinderen kunnen spontaan
aanbieden om samen te spelen of de juffen van toezicht helpen om een passend
vriendje te zoeken.

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

