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EDITORIAAL
Ook deze week viel er heel wat te beleven: in de kleuterblok
genoten de stagiaires en de kinderen van een heerlijke
stageweek, de oudsten spotten en telden vogels … en ja
hoor … onze voederplaats is erg in trek. Kato van leefgroep
5 viel in de prijzen en last but not least genoten we met z’n
allen van de gedichtenweek. Ook de spin Sebastiaan werd
er blij van!
Natuurlijk werd er ook heel wat project gedaan. Daarover
lees je alles in deze flashboem.
Nog even ter herinnering: woensdag is het pedagogische
studiedag. Geen school dus voor de kinderen!
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.

Leefgroep 1 | Pareltjes
Dag ouder(s)
Van maandag tot donderdag stond ik (student
Arteveldehogeschool) in de klas paraat. We hebben van
alles geleerd en met van alles gespeeld.
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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.

We startten op maandag met een heel geheimzinnig boek, met mijn vinger kon ik kleur
mengen! De kindjes waren zo verwonderd door het boek. Hiermee gingen we verder
aan de slag door zelf met verf te experimenteren maar dan zonder penselen. Hoe doen
we dit nou…
Dinsdag werd de zandbak helemaal omgetoverd tot een bak vol confetti! Hierin leerden
de kindjes al spelend flesjes legen en vullen. De confetti vloog een beetje overal, maar
dit nemen we erbij ;)
Woensdag stonden we stil bij het gevoelsmonstertje verdriet. We spraken over wat dat
is, hoe je dat ziet en waarom iemand
verdrietig is. De kinderen mocht zelf op een
traan tekenen waar ze verdrietig van worden.
Deze verzamelden we in een tranenpotje om
onze traantjes op te vangen.
Op mijn laatste dag werden we zelf een
winterboom, hiervoor moesten we eerst eens
naar buiten om te kijken en voelen aan de
bomen. Dit breidde ik uit met schrijfdans:
eerst bewegingen maken van een boom en
deze vervolgens meenemen op papier.
Ik sluit hierbij mijn weekje af. In maart sta ik
terug volledig klaar! Ik kijk er alvast naar uit!
Tot de volgende keer!
Warme groeten
Lita

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
De schelpjes hebben deze week themaloos gewerkt. Deze week heeft juf Aisha
(stagiaire) samen met ons veel leuke dingen gedaan in de klas! We hebben een 3D
(dieren) kunstwerkje gemaakt, zijn opzoek gegaan naar sleutels en hebben geprobeerd
om het juiste slot te vinden. Ook hebben we het verhaaltje ‘Hé, wie zit er op de wc?’
gelezen en hebben we dit nagespeeld met knuffels. We hebben geëxperimenteerd met
vingerverf en mochten een slurf maken uit plasticine voor de olifant die hem kwijt was.
We mochten op vrijdag gaan turnen met onze knuffel, we leerden onze knuffels allerlei
trucjes aan en dansten op het liedje ‘snuffeltje’ van plop. Tot slot maakten we tijdens
krullenbol slingers en confetti dus lieten we onze handen dansen op papier!
Vele groetjes
Lisa en Aisha

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week was het themaloze week in de kikkertjesklas bij juf Lies (stagiaire). De
poppenhoek werd een postkantoor waar de kinderen brieven en pakjes konden kopen
en versturen. Er kwam een nieuw lees- en rusthoekje waar de kikkertjes even tot rust
konden komen of in een boekje konden bladeren en we deden allerlei leerrijke
activiteiten. Livia vulde de lettertas met leuke spulletjes met de letter 'E', van Eskimo.
Daarna mochten we in de lettervijver visjes met de 'E' opvissen met onze magnetische
vislijn. Donderdag maakten we van onszelf een Eskimo bij het beeldend werken, we
kwamen tot mooie resultaten! Veel te snel naar onze zin, was de week weer om, we
kijken al uit naar de verrassingen die volgende week weer gaat brengen!
Groetjes,
juf Valentine en juf Lies

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Tijdens een techniek activiteit hebben we allemaal ons eigen raketje in de lucht
geblazen. We zochten nog wat weetjes op en daar maken we volgende week een
samenvatting van. Tijdens rekenen telden we planeten en astronauten. We leerden ook
over meer, minder en evenveel. Na het voorlezen van een grappig verhaal hebben we
allemaal een eigen ontwerp geschilderd van een planeet en een ruimtewezen erbij, wat
een kunstenaars hebben we in onze klas.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste lezers,
Deze week kiezen we een nieuw project. We hebben gesprokkeld en zijn al tot leuke
ideeën gekomen. Nu zijn we de reclameronde aan het voorbereiden en morgen gaan
we die dan aan elkaar voorstellen en stemmen. Het is een beetje vreemd want we zitten
voor het eerst per niveau voor project door de nieuwe maatregelen.
Sinds vorige week startten we met de grote leesrace tussen N3 en N4. Iedereen moest
zoveel mogelijk boeken lezen en we mochten dan per 30 of 50 pagina's een kruisje
zetten op het ganzenbord. Om de 10 kruisjes was er een beloning. Raar maar waar, we
behaalden de finish op dezelfde dag!!
Groeten van Corso en Lucca

Leefgroep 5 | Griffioenen
Gedichtendag
Kennen jullie het gedicht van de spin Sebastiaan van Annie M.G. Schmidt?
Jullie weten wellicht dat het niet goed is gegaan met hem? Weggeveegd?
Of toch niet?
Wij, de griffioenen, kregen de opdracht een ander einde te verzinnen aan het gekende
versje.
Lees hieronder hoe het afloopt!
Dit is de spin Sebastiaan.
Het is niet goed met hem gegaan.
LUISTER!
Hij zei tot alle and’re spinnen:
Vreemd, ik weet niet wat ik heb,
maar ik krijg zo’n drang van binnen
tot het weven van een web.
Zeiden alle and’re spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
kom Sebastiaan, laat dat nou,
wou je aan een web beginnen
in die vreselijke kou?
Zei Sebastiaan tot de spinnen:
’t Web hoeft niet zo groot te zijn,
’t hoeft niet buiten, ’t kan ook binnen
ergens achter een gordijn.
Zeiden alle and’re spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
toe, Sebastiaan, toom je in!
Het is zo gevaarlijk binnen,
zo gevaarlijk voor een spin.
Zei Sebastiaan eigenzinnig:
Nee, de Drang is mij te groot.
Zeiden alle and’ren innig:
Sebastiaan, dit wordt je dood…
O, o, o, Sebastiaan!
Het is niet goed met hem gegaan.
Door het raam klom hij naar binnen.
Eigenzinnig! En niet bang.
Zeiden alle and’re spinnen:
Kijk, daar gaat hij met zijn Drang!

PAUZE
Zei Sebastiaan tot de spinnen:
‘k Vond een plek, gezellig knus!
Kom maar allemaal naar binnen
En geef elkaar een dikke kus!
O Sebastiaan, nee Sebastiaan!!
’t Is een plekje in een hoekje
Waar nooit iemand anders komt,
Er liggen restjes van een koekje,
’t water komt mij in de mond!
O Sebastiaan, nee Sebastiaan!
Na een weekje werd toen even
Dit berichtje doorgegeven:
“Welkom op mijn trouw,
Want ik vond mijn spinnenvrouw!”
Maar Sebastiaan, echt Sebastiaan?
10 jaar later kwam Sebastiaan,
weer naar buiten, blij en fier.
Zeiden al zijn kleine spinnen:
Papa, hoe gezellig hier!!
Van de griffioenen, bewerkt en verwerkt door juf Izabel

Junior journalist 2021
Met fierheid kunnen we meedelen dat Kato uit
niveau 6 de winnaar werd voor de Leefschool
van de junior journalistenwedstrijd.
Proficiat Kato!
Jij won een prachtig boekenpakket, geschonken
door het Davidsfonds.
Veel lees- en schrijfplezier verder!

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

