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EDITORIAAL
Er leeft en beweegt weer heel wat in onze school. Er is dan
ook heel wat projectnieuws te vinden in deze goedgevulde
flashboem.
De oudste kleuters en de oudste leefgroep van het lager
bereidden zich voor op het vogeltelweekend met een
boeiende online workshop gegeven door Mathieu en Dirk
van Natuurpunt. Zij zijn er klaar voor!
Donderdag kwam de brandweer langs om het beschadigde
afdak (stormschade) op de speelplaats van het lager
gedeeltelijk te verwijderen.
Veel leesplezier!

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.
Medisch onderzoek N1 op school:
Maandag 25 januari 2021.

AGENDA







03/02:
studiedag
12/12: pedagogische
oudervereniging
01/03:
inschrijfperiode
12/01: start
Nieuwjaarsreceptie
broer/zus
30/01: oudervereniging
16/03:
voor
24/02:leefgroepvergadering
kinderactiviteit
leefgroep
2, 1 en 5
27/02: leefgroepvergadering:
18/03: leefgroepvergadering
voor
Lg 2: 18 – 19 uur
leefgroep
4 en
Lg 1:
19 –3 20 uur
 22/03: start
Lg 5: inschrijfperiode
20 – 21 uur
 iedereen
01/03: leefgroepvergadering
 24/03-26/03:
boerderijklas
N2 ->
Lg 4: 18
– 19 uur
gaat niet
Lg door
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
 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 allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer! We hebben leuk nieuws, want maandag
startte er een nieuwe peuter in onze klas. Hij heet Victor en doet het reuzegoed.
Welkom lieve schat!
De voorbije 2 weken hebben we gewerkt rond het boek : 'Het kleurenmonster' en het
waren 2 heerlijke weken.
En ook erg zinvolle 2 weken, want de emotionele en sociale ontwikkeling vraagt
sowieso veel aandacht en tijd in deze leeftijdsgroep.
Het kleurenmonster voelde zich verward en één voor één ontrafelden we al zijn emoties
en gaven er woordenschat aan.
We hebben elke dag rond een gevoel en het bijhorende kleur gewerkt en de
kleurenmonsters blijven 2D en 3D aanwezig in de klas zodanig dat we deze kunnen
gebruiken als we zelf ergens in verward zitten of een conflict met iemand anders
hebben.
Wat we allemaal gedaan hebben? Euh ... heel veel!
We hebben veel gesproken over onze emoties en uitgetekend zodanig dat we het nog
kunnen teruglezen, met ecoline en door een rietje blazen een monstertje gemaakt,
trieste muziek (Schubert adagio strijkkwintet) beluisterd en ondertussen geschilderd
met blauwe waterverf, een lachende smiley geel geschilderd, met steentjes buiten
smileys gevormd, met whiteboard stiften op lege gezichten emoties getekend, een
superleuk gezelschapsspel van het kleurenmonster gespeelt, in krullebol een prachtige
sneeuwman gemaakt, van elke emotie en bijhorend kleur een schuifje gemaakt en dan
in de klas allemaal voorwerpen gaan zoeken van hetzelfde kleur en erin stoppen, een
blad leren dubbelvouwen en een hart uitknippen, roze snoepjes gegeten op de dag van
verliefdheid, de lambada gedanst op de gele blijdschap dag, met een pincet
pomponnetjes stoppen in het juiste kleurenmonster en heel veel gedramatiseerd.
Eerst keken we in de spiegel naar onszelf hoe we eruit zien als we bijv. boos zijn, dan
stonden we per 2 en probeerden de andere te spiegelen en de volgende stap was kijken
naar de andere en raden welke emotie hij uitbeeldde.
Met andere woorden ... topweken in ons klasje!
Volgende week komt Aisha stage lopen in onze klas en een weekje themaloos werken.
Bye-bye, zwaai-zwaai!

Leefgroep 1 | Pareltjes
Dag lieve ouders,
We gingen deze week nog een beetje verder met meten. We gingen onszelf meten in
de klas met een touwtje dat even lang is als onszelf. We gingen dan ook vergelijken.
We speelden ook een zoekspelletje, we gingen onze lichaamsdelen kietelen, een puzzel
maken over het lichaam, we keken ook naar het filmpje over het skelet en de
röntgenfoto’s, op de lichttafel konden we naar verschillende röntgenfoto’s kijken, ...

En dan was er ook nog de verjaardag van Ella! Hieperdepiep hoera! Het eerste kindje
dat 4 jaar is in onze klas …
Oh ja, we kregen ook nog
bezoek van de brandweer op
school. Die kwam het dak van
ons afdak weghalen. Wat
stonden we vanuit de klas
enthousiast te volgen naar alle
handelingen van de brandweer.
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week hebben we ons verder verdiept in de wondere, ijzige wereld van de noorden zuidpool. We leren het leven van de Inuit ( = Eskimo) kennen, zoals het vroeger was
en hoe het nu is. We hebben ook nog mooie filmpjes bekeken van een
onderzoeker/fotograaf die zowel de noordpool als de zuidpool reeds bezocht heeft,
echt adembenemend. Sommige kinderen zouden er ook graag eens een bezoekje
brengen . We knutselen met isomo ( oh my god !!!) een noord- of zuidpool en met
rolletjes maken we diertjes. Ook hebben we een spelletjesnamiddag gedaan met
spelletjes van ons project.
Volgende week neemt juf Lies ( 2de jaarsstudente aan de Arteveldehogeschool) de klas
over van maandag tot donderdag. We kijken er naar uit, benieuwd naar wat zij voor ons
in petto heeft!
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Deze week hebben we weer het één en ander bijgeleerd over ons zonnestelsels.
We hebben allemaal een mooi knutselwerkje en we leerden de 'R' van ruimte en raket
horen in verschillende woorden. Ook de lettertas die deze keer meeging met Andres zat
vol met voorwerpen waar je de 'r' kon in horen. We leren ook een versje en tellen tijdens
rekenen de planeten.
Op donderdag kregen we een uiteenzetting van Mathieu Wille van natuurpunt over de
vogels op onze school. Hoe verzorg je hen, hoe zien ze eruit, hoe ze heten,... We kregen
ook de beelden te zien van de camera die dicht bij één van de voederhuizen op onze
school werd opgehangen.
Op vrijdag had Isra haar boekenkring en vierden we Lili haar 4de verjaardag. Proficiat
meisje en bedankt voor het leuke cijferspel.
Volgende week leren we nog een beetje verder, groetjes Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Hallo,
Deze week hebben we de expo's over de beroepen aan elkaar voorgesteld. Iedereen
deed het prima!
Vrijdag ronden we ons thema af. We deden ook al een thematoets op de computer.
Groeten,
Gekko's en Stokstaartjes

Leefgroep 5 | Griffioenen
Welkom bij de Flashbloem
haha woordgrapje….
Maandag 18 januari 2021 heeft iedereen een gedichtje over een spin, genaamd
Sebastiaan gelezen.
De dinsdag daarop hebben we verder gewerkt aan ons project “dierenrijk”. We moeten
in totaal 5 opdrachten uitvoeren gedurende ons project.
We zijn ook gaan turnen in de sporthal en het was super leuk.
Op woensdag is het 6de leerjaar gaan zwemmen en er was een actua van Kato en Titus.
Donderdag hebben we de hele dag in de refter gewerkt en we zijn gestart aan een
kaartje om geld in te zamelen voor school.
Vrijdag hebben we geskypet met de opa van Nino. Hij heeft ons uitleg gegeven over de
vogeltelweek: hoe we moeten tellen, de soorten vogels, welke we tellen, welke niet, en
heel veel details.
Groetjes Fien&Liesl
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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

