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EDITORIAAL
Een korter weekje deze keer: de kinderen genoten van een
dagje vrij op woensdag. De juffen en de meester hadden
een heel interessante studiedag over leren opzoeken.
Omdat verkeersveiligheid ons allen nauw aan het hart ligt,
wordt jullie hulp gevraagd om de knelpunten van
fietsschoolroutes in kaart te brengen en te melden. Hoe dit
kan, lezen jullie verder in deze flasboem.
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.
Zonnepanelen plaatsen: We zijn in de prijzen gevallen ….
Deze week worden er 54 zonnepanelen op het dak van de
nieuwbouw gelegd. Hierdoor dragen we ons steentje bij
aan een beter leefmilieu.
Naar aanleiding daarvan zullen de kinderen in meerdere
klasgroepen ook propere en groenere energiebronnen
terug even in de kijker zetten.
Dit project is mogelijk gemaakt door onze scholengroep.
Bedankt scholengroep !

AGENDA















01/03:
inschrijfperiode
12/12: start
oudervereniging
broer/zus
12/01: Nieuwjaarsreceptie
16/03:
voor
30/01: leefgroepvergadering
oudervereniging
leefgroep
2, 1 en 5
24/02: kinderactiviteit
18/03:
27/02: leefgroepvergadering
leefgroepvergadering:voor
leefgroep
4 en
Lg 2:
18 3– 19 uur
22/03: start
Lg 1: inschrijfperiode
19 – 20 uur
iedereen
Lg 5: 20 – 21 uur
24/03-26/03:
boerderijklas N2 ->
01/03: leefgroepvergadering
gaat niet
Lg door
4: 18 – 19 uur
19/04-21/04:
bosklas
N3 en N4
Lg 3: 19
– 20 uur
25/04:
05/03: lentefeest/eerste
oudervereniging communie
03/05-07/05:
natuurweek
lg 5
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
25/05:
facultatieve dag
17/05: oudervereniging
26/05:
pedagogische studiedag
27/05: Lentefeest/Communie
28/06:
02/06: oudercontact
Leefschoolfeest
29/06:
12/06: proclamatie
oudervereniging

Forum:
Praatcafé:
 vanaf
14.30 uur
21/12 vanaf
15.30 uur
 09/02 vanaf 15 uur
Praatcafé:
 30/03 vanaf 15 uur
 vanaf
26/06 15.30
vanafuur
15.30 uur
Leerlingenraad:
Leerlingenraad:
 in
de leraarskamer
Martine
19/12,
23/01, 20/02,o.l.v.
27/03,
15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine

MENU

 Zie website

MENU
DEADLINES
 Zie website

 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.

Betreft de nieuwe schoolraad: De periode voor het indienen van kandidaturen voor de
coöptatie werden afgesloten. We zochten 2 personen die dit wilden opnemen.
Er waren 2 kandidaten: Joke Deraedt en Janna Van der Heyden. Aangezien dit evenveel
is als de in te vullen plaatsen hoeven de nieuwe leden van de schoolraad geen verkiezing
te houden.
De rechtstreeks verkozen ouders zijn Jonne de Koning, Joris Van Crombrugge en Bert
Verstraete
De rechtstreeks verkozen personeelsleden zijn Lieselot Arnout, Els De Lange en Olaia
Van de Woestijne.
De gecoöpteerden zijn Joke Deraedt en Janna Van der Heyden (voorlopig onder
voorbehoud want de rechtstreeks verkozen leden moeten dit nog goedkeuren).
Vanaf 01/04/2021 gaat deze nieuwe ploeg voor de komende 4 jaren van start.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Welkom bij de Flashboem,
vandaag hebben we gekozen welk slijm we willen, maken. We hebben opgezocht wat
we hiervoor nodig hebben. Op donderdag hebben we aan het recept voor ons eigen
slijm gewerkt. We kozen hiervoor ook een originele naam! We hebben een mooi
voorblad gemaakt voor in onze projectmap. Dat is alles voor project.
In de muzische les maakten we mooie tekeningen die later kaartjes zullen worden.
Die kaartjes kunnen jullie binnenkort kopen! Hieronder alvast enkele voorbeelden:

Groetjes
Eric, Rien en Lucca

Leefgroep 5 | Griffioenen
Beste ouders, sympathisanten en alle andere lezers,
Hier leest u het nieuws van de voorbije week.
We zijn de week begonnen met een dagje niveau.
We hadden ook twee keer in de week zedenleer, waar we een enveloppe met een brief
hebben gemaakt.
In het midden van deze week hadden we ook een pedagogische studiedag.
We zijn ook gaan turnen waar we tussen vier vuren hebben gespeeld.
We hadden deze week geen muzische of een 2de keer turnen, In plaats daarvan hadden
we extra project om ons eindproduct af te maken.
Die dag sloten we wel af met een zelfbedacht buitenspel.
Wat een week van goed en har werk hebben we alweer achter de rug.
Tot de volgende!
De griffioenen

VEILIG FIETSEN NAAR SCHOOL
Beste ouders
Alweer een stap vooruit voor een veilig fietsbeleid!
De Vlaamse regering maakt van de verkeersveiligheid langs schoolroutes een prioriteit.
Dat is wat Vlaams minister Lydia Peeters en haar collega Bart Somers gisteren samen
hebben aangekondigd.
Veilig naar school kunnen fietsen is een prioriteit voor de Fietsersbond. Jong geleerd is
oud gedaan. Niet alleen de directe schoolomgeving is daarin belangrijk, maar de hele
route van en naar de school. Te vaak zorgt een gevaarlijk punt op de route ervoor dat
ouders hun kinderen niet naar school durven laten fietsen.
We willen de minister een handje helpen en een overzicht maken van onveilige
fietsroutes en knelpunten op weg van en naar onze school.
Het kabinet van minister Peeters heeft ons gevraagd al die knelpunten te verzamelen
en ze hen te bezorgen. De minister laat er geen gras over groeien en wil alle punten
opgelijst hebben vóór 15 februari!
--> Daarom onze oproep om jullie knelpunten ten laatste op 12 februari door te geven
via deze link, maar een eenvoudige reply op deze mail kan ook.
En dan hopen dat de aanpak van de knelpunten ook zo'n vaart neemt!
Alvast bedankt voor jullie (snelle) reactie!
Diedert & Joke (names de werkgroep Mobiliteit)
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