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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Bewaar wat fijn is.
Of het nu groot of klein is.
Hou vast wat raakt.
Laat los wat niet gelukkig maakt !
Fijne feestdagen en een warm 2021 toegewenst
Martine en het voltallige leefschoolteam.

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

MENU

 Zie website

MENU

 Zie website
DEADLINES

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hohoho,
Deze week werkten we onze nieuwjaarsbrief af, gingen we
op letterzoektocht naar de 'K' van kerst en tekenden we
een kerstboom. Tijdens krullenbol kwamen de pakjes en de
slingers aan bod. We vierden ook Otte haar 5de verjaardag
met lekkere wafeltjes en kregen het boek 'alfabet' cadeau.
Daarin gaat de letterdief op elke pagina letters stelen.
Bedankt Otte. En op vrijdag hoe kan het ook anders .... een
kerstfeestje met toneeltje gespeeld door de kleuterjuffen
en een muzikaal doorgeefpak voor in de klas.
Ik wens iedereen fijne (blijf in je bubbel ) feestdagen toe en
hopelijk een iets leuker 2021, groetjes Sofie.

 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 2 | Kikkertjes
We zijn ondertussen aan de laatste schoolweek
gekomen van 2020, wat gaat de tijd vlug! Voor
deze week stond er heel wat belangrijks op het
programma: we werkten onze nieuwjaarsbrief
af, vierden 2 verjaardagen, hadden een
kerstfeestje met een muzikaal verrassingspak en
tussendoor hadden we nog even tijd om onze
tel- en letterskills te oefenen. Proficiat aan de 2
jarige meiden Anna en Livia, zij werden 5 jaar en
dat hebben we uitgebreid gevierd met liedjes,
vuurwerkjes, tekeningen en een lekkere
traktatie. Bedankt voor de lekkere dingen en de
mooie klascadeaus. De kinderen waren
dolenthousiast!
Verder wens ik iedereen een gezellig en vooral
gezond eindejaar en geniet van deze speciale
periode in jouw bubbel.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag lieve ouders,
Deze week hebben de kinderen van het eerste en tweede leerjaar hun nieuwjaarsbrief
geschreven en ook zelf gemaakt. Het was geen gemakkelijke opdracht maar we zijn
zeker trots op onszelf.
Daarnaast hebben we voor een kindje van de klas een secret Santa gemaakt. We
bedachten thuis een idee en maakten dat in de klas. Vrijdag gaven we het af en
organiseerde we een kerstfeestje.
Prettige feesten en geniet van de vakantie!
Groeten,
Maanvisjes en zeepaardjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste ouders,
Deze week werkten we de laatste escape rooms af. We deden onze evaluatie en hebben
onze nieuwjaarsbrieven afgewerkt. We werkten ook onze roetpietjes af. Vandaag
deden we Secret Santa, er waren heel leuke cadeautjes bij! Morgennamiddag spelen we
gezelschapsspelletjes.

Maandag kregen we zeer triestig nieuws te horen. De
mama van Thibeau is overleden. Daarom maakten we
tekeningen voor in een troostbox voor hem. Leefgroep
5 heeft ook een zeer mooi groot hart gemaakt met alle
namen op. Hij vond dit super lief!
We wensen Thibeau en zijn familie heel veel sterkte
met dit verlies. 💫
Groeten van Felix

Leefgroep 5 | Griffioenen
dag beste ouders
Welkom bij de griffioenen
Maandag hebben we uiteraard niveau in de voormiddag gedaan. In de namiddag deden
we nog andere leuke dingen.
Dinsdag heeft niveau 6 heeft een klein toetsje gehad en we hebben ook een nieuwe juf
ontvangen, we hebben ook onze nieuwjaarsbrief geschreven.
Woensdag hebben we voor de laatste keer in 2020 juf Izabel gezien. We kregen ook een
traktatie van juf Izabel ( chocolade, tucjes, koekjes, en nog veel meer).
Donderdag , hebben we ons Nieuwjaarsbrief afgemaakt. En een projecttoets gemaakt
Groetjes van de Griffioenen

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
Kompas Wetteren (1
schoolraad)

dhr. Y. Vonck

Noordlaan 10

9230 Wetteren

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

