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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen 2021-2022: Ook dit schooljaar is enkel
digitaal inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 mogelijk.
Vanaf maandag 1 maart om 9.00u wordt de link op onze
website www.leefschool.be geactiveerd voor het inschrijven
van broers/zussen van kinderen die reeds bij ons
schoollopen. Vanaf maandag 22 maart om 9.00u start de
inschrijfmogelijkheid voor alle kinderen. Uiterlijk enkele
dagen na deze aanmelding nemen wij dan contact met je
op. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen weet je ook
meteen of je kind effectief kan ingeschreven worden of op
een wachtlijst terecht komt.
We voorzien nog tegen maart een filmpje om je een kijkje te
laten nemen in onze klassen. Je kan uiteraard ook contact
opnemen met de directie voor meer info.
GWP boerderijklas N2: Zoals je kon vernemen via de media
kan de boerderijklas voor N2 niet doorgaan van 24 t.e.m. 26
maart. Wij zijn op zoek naar een latere datum dit schooljaar
om het alsnog te laten doorgaan. We houden jullie op de
hoogte.
Medisch onderzoek N1 op school: Maandag 8 maart en
vrijdag 12 maart.
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 Zie website
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 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 | Schelpjes
Dag iedereen,
Deze week gingen we kijken naar de botten in ons lichaam maar ook naar de botten van
dieren, dino’s en ook het botje van de hond kwam aanbod.
We gingen botten meten, ordenen van klein naar groot, schaduwen zoeken van botten,
botten opgraven, knutselen met botten, .... Weet je waar ons kleinste botje zit? In onze
pink!
We gingen dansen op het liedje van hoofd, schouders,
knie en teen. De kinderen gingen ook opzoek naar het
juiste skelet bij de juiste dino, ...
We hadden ook nog sneeuwpret tijdens de speeltijd!
Volgende week leren we nog een weekje verder over de
botten.
Groetjes Stefanie

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Wij zijn deze week begonnen met ons nieuw gekozen project: Het leven op de polen.
We hebben onze wereldbol vanonder het stof gehaald en zijn op zoek gegaan naar de
noord- en zuidpool. Hoe ziet het er daar uit? Welk dier leeft waar? Wat eten ze? Vele
vragen waar we ook volgende week nog verder een antwoord op zoeken. We maakten
het poollandschap na met allerlei blokken en ook een kunstwerkje met scheuren van
verschillende soorten papier en andere materialen. Verder leerden we programmeren
met onze robot: 2× rechtdoor , links draaien en nog eens rechtdoor. Joepie,
aangekomen bij de ijsbeer op de noordpool! Letter 'W' van winter, wereldbol, wanten (
konden we deze week goed gebruiken) leerden we kennen van Ezra's letterkring.

Voor wie het nog niet gehoord heeft van zijn zoon of dochter: we hebben sinds vorige
week een nieuw kindje in onze kikkertjesklas: Bent, 2de kleuterklas. Welkom lieve
jongen! Iedereen heeft hem met open armen ontvangen en hij voelt zich reeds goed
thuis in onze kikkerbubbel.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Hier meer nieuws uit de RUIMTE.
Na het bekijken van de projectmaterialen die de kinderen hebben meegebracht van
thuis, gingen we aan de slag met een hele grote doos. Die is helemaal wit geschilderd
en getransformeerd tot raket en staat in onze poppenhoek. Daar staat ook een
'computertafel' om de astronauten in de raket goed te begeleiden vanop aarde.
We leerden ook allemaal programmeren met onze robot 'DOC'. We leren verschillende
termen die we nodig hebben om ons door de ruimte te begeven: voor, achter, onder,
op, vooruit, draaien, achteruit, naast, links, rechts,....dat zijn allemaal woorden die we
nodig hebben om onze robot te programmeren.
We gingen ook aan de slag met pastel, ecoline en koffiefilters om een knutselwerk te
maken met sterren en planeten.
Om meer te weten te komen over alles wat zich daar boven afspeelt bekijken we
regelmatig een eductief filmpje (filmpjes van 'Paxi' zijn heel goed om thuis nog eens te
bekijken) en zoeken we op in onze boeken.
Tot volgende week.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Dag allemaal,
We begonnen onze week met slecht nieuws. Juf Lise was in het weekend gevallen met
haar fiets en heeft haar sleutelbeen gebroken. Ze moest geopereerd worden. Gelukkig
is alles goed verlopen. Nu mag ze minstens 6 weken geen les geven. Juf Sien vervangt
haar in het derde leerjaar en bij de Stokstaartjes.
Deze week werkten we verder aan ons thema beroepen. We zijn onze expo aan het
voorbereiden over ons droomjob. Felix stelde vandaag zijn droomjob 'graafmachine
bestuurder' voor. Het was heel goed!
Morgen en volgende week doen de andere kinderen hun expo.
Groetjes van Stiene

Leefgroep 5 | Griffioenen
Hallo iedereen
Wij zijn Pia en Suzie en wij hebben zin om onze volledige week in kleuren en geuren uit
te leggen! Het begon op maandag toen we voor het eerst dit jaar heel de dag apart
zaten per niveau. Dat kwam doordat de juffen enkele zaken moesten uitwerken en ook
omdat er in de namiddag zedenleer was. Ook was er weer het wekelijkse
werkwoordendicteetje voor n6. De dag was voorbij en iedereen was blij omdat we geen
huiswerk hadden! Joepie! Daar was-ie dan weer, de volgende dag stond voor de deur.
En eindelijk kregen we te weten wat het nieuwe project was, namelijk…. Het Dierenrijk!
we startten de dag met Frans en zedenleer en een klein toetsje…… No comment…..we
waren dan ook blij toen de bel voor de speeltijd ging. We zijn na de speeltijd er weer in
gevlogen met een liedje over dieren. Daarbij ook een filmpje gekeken. Nadat we onze
buikjes hadden gevuld zijn we naar de sporthal gestapt voor de turnles. We hebben de
OVSG proeven voorbereid en er eentje afgenomen, namelijk het 8 minuten lopen. En
als afsluiter van de dag heeft juf Sofie getrakteerd… lekker lekker!! De nacht was al
weer voorbij en iedereen ging als gewoonlijk weer naar school. Op woensdag was het
Frans en juf Sofie testte of iedereen zijn huiswerk wel had gemaakt door een klein
toetsje te geven. Verder die dag hadden we ook een paar leuke expo’s en actua’s van
Billie, Linde, Nina, Stella, Bram en Guus. De volgende stond iedereen op en keek vol
verbazing naar buiten ….. Want het sneeuwde! Joepie! Dat geeft veel plezier en pret op
school. Toen de schoolbel ging, was iedereen teleurgesteld omdat ze niet verder in de
sneeuw konden spelen (eigenlijk omdat we toets cijferen hadden). Gelukkig sneeuwde
het nog steeds toen de fruitspeeltijd begon. Iedereen had veel pret (natte sokken, natte
voeten, natte kleren ). In muzische deden we verder aan ons hoorspel en in turnen
legden we de OVSG proeven af. Dat was onze week. Hopelijk ben je niet in slaap
gevallen tijdens ons lange verhaal ;););)
Geniet nog van je weekend!
Wij hopen op nog wat sneeuw!
Daaaaag !
Groetjes Suzie en Pia .

VERSLAG LEERLINGENRAAD 12/01/2021
Het binnen komen van de boterhameters verloopt terug vlotter. Enkel aan de boxen is
het te druk. Leerlingen zoeken mee naar oplossingen met hun groep. Meer
boterhamboxen zou hierbij al kunnen helpen.
Extra speelgoedkoffer uitbouwen voor de opvang moet nu niet opgenomen worden
omdat er geen vraag naar is. Komt aan bod in het voorjaar. Er is voorlopig voldoende
spelmateriaal voor binnen en buiten.
Afruimen tafels shift 1 kan beter. Het is de bedoeling dat de tafel netjes wordt
achtergelaten voor de kinderen van shift 2. Martine neemt dit op met de juffen van
toezicht en het poetspersoneel. Gebruikte bekers blijven op tafel staan, er zijn te weinig
poetsvodden, sommige kinderen doen hun taak niet.
Soep: heel dikwijls zijn er veggie balletjes in de soep. Kan er ook soep besteld worden
zonder die balletjes ? Martine vraagt dit na.
Vriendenbankje: er werd een korte enquête afgenomen in de verschillende
klasgroepen. Kinderen willen het vriendenbankje behouden. De werking en bedoeling
van het vriendenbankje moet in elke groep opnieuw opgenomen en toegelicht worden.
Het is geen rustbankje. Enkel kinderen die op zoek zijn naar speelkameraadjes mogen er
gebruik van maken. Zo wordt dit voor alle kinderen terug duidelijk.
Gerecycleerd papier gebruiken: voor de kopies kunnen we geen gerecycleerd papier
gebruiken omdat dit papier te veel stof achterlaat in de kopieermachine. Voor de
overige opdrachten wordt het papier zoveel als mogelijk herbruikt. Elke klasgroep
bewaakt zelf mogelijke papierverspilling.

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

