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Leefgroep 1 | Schelpjes
'Hohoho' zei de kerstman en daar was het nieuwe jaar
alweer. Allerbeste wensen voor jullie allen!
Wij zijn het nieuwe jaar in vreugde gestart met 2 superleuke
schelpjes erbij: Joni Annabel, zusje van Mona en Lucille,
zusje van Madeleine. Welkom lieve schatten!
Deze week hebben we de hele week themaloos gewerkt en
wat hebben wij ervan genoten: allemaal leuke en boeiende
dingen doen en daar alle tijd voor nemen die we er willen
aan besteden.
Woensdag sorteerden we het kerstgerief en dan waren er 2
feestdagen. Eentje voor Fee die 3 geworden is; een hele
grote meid dus al, proficiat!
En eentje voor Alexia die terug naar Mexico gaat verhuizen.
We hebben een kadootje met heel veel kusjes erin
gemaakt, want we vonden een erg mooi gedicht over een
afscheidskusje. We kochten ook 4 kadootjes voor in het
vliegtuig, want Alexia is bijna een hele dag onderweg. We
kunnen het ons niet voorstellen, maar ze gaat naar de
andere kant van de wereld, dat weten we wel. Dag Alexia,
we zien je graag meisje!
Maandag starten we met het boek Het Kleurenmonster van
Anna Llenas en als je het even opzoekt dan weet je ook
waarom :-)
Tot volgende week allemaal, byebye, zwaaizwaai!
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Leefgroep 1 | Pareltjes
Dag iedereen,
Onze eerste schoolweek van 2021 gingen we al feestvieren. Want Lucas was jarig. Hij is
nu 3 jaar! Hieperdepiep hoera!
En we mogen ook een nieuw kindje verwelkomen in de klas. Welkom, Odin! Hij is
gestart in de eerste kleuterklas.
We vertelden over de vakantie, bekeken de gips van Noah, maakten een sneeuwman
tijdens krullenbol, telden met sneeuwvlokjes en pinguïns. We hebben ook ijs gemaakt.
Hoe maken we ijs? We verstopten ook een voorwerp in het ijs. Daarna zochten we naar
een manier om het voorwerp te bevrijden. Kloppen, laten smelten, wrijven, ....
We maakten ook een schilderij van ons vriendje/vriendinnetje door een doorzichtige
folie voor hun gezicht te houden.
Tot volgende week!
Groetjes Stefanie

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo allemaal,
We hopen dat er voor iedereen veel fijne wensen mogen uitkomen in 2021.
In onze klas gingen we deze week met onze oude sprokkels aan de slag om er een
nieuw project uit te selecteren. Wat het uiteindelijk geworden is lees je via smartschool.
We hebben ook kleurenmonsters getekend voor de vriendin van Moeke, als bedanking
omdat ze voor onze klas monsters heeft gehaakt.
We zongen een winter bibberlied, leerden buiten de rangtelwoorden de 1ste, laatste,
2de,...
De letterdief, gehaakt door de oma van Judith heeft deze week de 'o' gestolen. We
hebben een letterdief geschilderd om haar te bedanken. Madeleine had in haar lettertas
ook allemaal voorwerpen mee waar de 'o' in te horen was.
In de knutselhoek gingen we aan de slag en knutselden een octopus want daar zit ook
een 'o' in, zelfs 2.
Vanaf maandag gaan we aan de slag met ons nieuw project. Heb je boekjes,
spelmateriaal, info,.... die we kunnen gebruiken in onze klas om ons project tot een
goed einde te brengen, dan is dat van harte welkom.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen
Wij wensen iedereen een vrolijk, gezond 2021 en dat we elkaar hopelijk terug snel meer
mogen zien en knuffelen!
De maanvisjes en zeepaardjes zijn bezig met een thema rond de tijd. We hadden het
over een dag, een week, een maand, een jaar en onderzochten hoe dat in elkaar zit.
We leerden ook opzoeken op een kalender.
We vierden de verjaardag van Korneel en Tycho. Ook dat konden we koppelen aan ons
thema!
Het tweede leerjaar leerde een lied over de 4 seizoenen van Bassie en Adriaan. Het
eerste leerjaar leerde de maanden van het jaar toveren!
Dat was het voor de eerste schoolweek van het nieuwe kalenderjaar.
Tot volgende week met meer tijd! :-D

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Hoera een nieuw jaar is gestart! Gelukkig nieuwjaar iedereen!
Wij zijn begonnen met een nieuw thema: beroepen.
Daar hebben we eerst een themakring rond gedaan.
We kwamen de beroepen van de mama's en papa's te
weten. We leerden ook over knelpuntberoepen en
vrijwilligerswerk.
We leren zelf over beroepen door op te zoeken,
filmpjes te bekijken en vragen te beantwoorden: welk
materiaal is er nodig voor het beroep, hoe noem je de
persoon die het beroep uitoefent, kan iedereen het
beroep uitoefenen,...
Als eindproduct geven we per 2 een expo over onze
droomjob. We gaan een presentatie geven aan de
andere kinderen van de klas. Deze bereiden we nu
voor in de klas. We hebben er zin in!
Kan je raden welk beroep Corso en Rob graag willen uitoefenen?
Groetjes
Janne, Louise en de andere stokstaartjes en gekko's

Leefgroep 5 | Griffioenen
Beste ouders
Hier ziet u het belangrijkste nieuws van de dag
Maandag was het niveau. In de namiddag was het Marie haar verjaardag. Ze trakteerde
met macarons. De zesdes hebben ook een quiz gedaan.
Dinsdagvoormiddag hadden we zedenleer en Frans. Voor de middagspeeltijd hebben
we gesprokkeld voor een nieuw project. In de namiddag hebben we geturnd. Het was
hoogspringen.
Woensdag zijn de vijfdes gaan zwemmen en de zesdes zijn op school gebleven voor
niveauwerk te doen
Donderdag hebben we in de voormiddag niveau gedaan, na de middagpauze zijn we in
twee groepen gesplitst. Daarna is de eerste groep gaan turnen en de andere groep
heeft muzische gedaan. Daarna hebben we omgewisseld. In muzische hebben we een
soort verhaaltje gemaakt met geluiden van allemaal voorwerpen (geluidspel), in turnen
hebben we hoogspringen afgewerkt en Lotte en Briek van het zesde zijn gewonnen.
Daarna hebben we nog een stukje ver gesprongen.
Groetjes van Stella en Jits

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

