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EDITORIAAL
Onze eerste volledige week zit er op! We exploreerden er
op los en genoten niet alleen van het mooie weer maar ook
– en vooral- van elkaar. De week werd zingend afgesloten
in … de … Leefschool
buiten leren, amuseren in de Leefschool
Tablet, facebook, netflix, tiktok en ninjago
heb ik hier niet nodig
‘k heb mijn amigo’s
Dank je wel Bert, Nelle en Bea voor deze fijne muzikale
afsluiter!
Els

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Warme maaltijden/boterhammen: vanaf maandag 21
september starten we met het aanbieden van warme
maaltijden. Wens je ook voor jouw kind nog een warme
maaltijd dan kan je dit doorgeven via mail of telefonisch.
Mijn secretariaatsmedewerker zal je dan op de hoogte
brengen van de dag waarop voor jouw kind de warme
maaltijden werden besteld. Is je kind nu ingeschreven voor
warme maaltijden en wens je over te schakelen naar
boterhammen dan neem je rechtstreeks telefonisch contact
op met mijn secretariaatsmedewerker op het nummer
09/362.49.63. Dan verneem je via hem wanneer dit
aanvangt. Vanaf maandag 21/09 wordt “gebruik
refter” aangerekend.
Leefschoolmuzikanten: enkele ouders zullen ons vrijdag
11/09 verwennen met een lied over onze leefschool. Echt
iets om naar uit te kijken ! Een nieuw leefschoolbandje is
born.
Opvang: jullie hebben donderdag 10/09 als ouder
hieromtrent een mail ontvangen. We doen nogmaals een
oproep om enkel gebruik te maken van de opvang indien je
dit nodig hebt.

AGENDA







20/09:
lentefeest (editie 26/04)
12/12: oudervereniging
05/10:
dag
12/01: facultatieve
Nieuwjaarsreceptie
28/10:
studiedag
30/01: pedagogische
oudervereniging
10/11:
voor
24/02:leefgroepvergadering
kinderactiviteit
leefgroep
1, 4 en 5
27/02: leefgroepvergadering:
12/11: leefgroepvergadering
voor
Lg 2: 18 – 19 uur
leefgroep
2 en
Lg 1:
19 –3 20 uur
 21/11: spaghettifeest
Lg 5: 20 – 21 uur
 17/12:
01/03: oudercontact
leefgroepvergadering
 08/01: Lg
nieuwjaarsreceptie
4: 18 – 19 uur
 03/02: Lg
pedagogische
studiedag
3: 19 – 20 uur
 01/03:
inschrijfperiode
05/03: start
oudervereniging
 broer/zus
17/03: leefschoolband +ouderfuif
 16/03:
leefgroepvergadering voor
17/05: oudervereniging
2, 1 en 5
 leefgroep
27/05: Lentefeest/Communie
 18/03:
voor
02/06: leefgroepvergadering
Leefschoolfeest
4 en 3
 leefgroep
12/06: oudervereniging
 22/03: start inschrijfperiode
iedereen
Praatcafé:
 24/03-26/03:
boerderijklas
N2
21/12 vanaf 15.30
uur
 19/04-21/04:
bosklas
09/02 vanaf 15
uur N3 en N4
 03/05-07/05:
natuurweek
lg 5
30/03 vanaf 15
uur
 25/05:
facultatieve
dag
26/06 vanaf
15.30 uur
 26/05: pedagogische studiedag
Leerlingenraad:
28/06: oudercontact
 29/06:
19/12, proclamatie
23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
Forum:
leraarskamer o.l.v. Martine
 vanaf 14.30 uur
Praatcafé:
 vanaf 15.30 uur

MENU

Leerlingenraad:
 in
leraarskamer o.l.v. Martine
Ziedewebsite

MENU
DEADLINES
Elektronische
 Zie
website inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
 donderdag
12 u naar
binnengebracht
te worden op het
martine.vandemoortele@sgr18.be
secretariaat.

DEADLINES

We gaan dit uiteraard niet controleren maar we rekenen wel op jullie
medeverantwoordelijkheid. Ondertussen werd opnieuw een mail naar de
opvangverantwoordelijke van de gemeente gestuurd met de vraag om een extra
begeleider te krijgen.
Strapdag: gaat door op vrijdag 18/09. Jaarlijks neemt ook onze school deel aan
strappen, d.w.z. stappen, fietsen (trappen), met de step, te paard, met het openbaar
vervoer,…. naar school. We willen enerzijds benadrukken dat duurzaam verplaatsen
leuk , gezond, goed is voor het milieu en laagdrempelig is. anderzijds vraagt de Strapdag
meer ruimte voor stappers en trappers in de schoolomgeving. Dit kadert in “de Week
van de Mobiliteit”. Dus op vrijdag 18/09 zijn we benieuwd hoe jij naar school zal komen.
Geld voor abonnementjes mag binnengebracht worden tot en met donderdag 24
september 2020 bij juf Els.
Martine
OPROEP!OPROEP!OPROEP!OPROEP!OPROEP!OPROEP!OPROEP!OPROEP!OPROEP
Op de kleuterspeelplaats zijn we een 'cosy corner' gestart. Dit is een hoek waar er
bankjes staan en waar kinderen rust kunnen opzoeken. Om deze hoek te verrijken zijn
we nog op zoek naar boekjes (enkel met kartonnen bladeren, geen dunne aub) en
handpoppen (dieren, figuren, ...)
Ook zijn we op zoek naar meerderjarige planten voor in de plantenbakken rond de
zandbak. We dachten aan sedum, schoenlappersplant, lavendel, ...
Wieboekjes kan missen : graag meegeven met uw kind.
Wie een plant kan missen : graag seintje aan Katrijn (schelpjesklas)
Dank!!

Leefgroep 1 | Pareltjes
Hallo iedereen,
Tijdens onze tweede schoolweek voelen we ons steeds meer vertrouwd in onze klas en
op school.
We gingen tellen met het lieveheersbeestje, puzzelen, stempelen van cirkels zoals een
parel. We gingen op zoek naar allemaal voorwerpen die de vorm hebben van een cirkel
op ons schooldomein.
We gingen ook een leuk cadeautje knutselen voor ‘Jules’. Dit is het babybroertje van
Manon uit de klas!
Nogmaals proficiat!

We leerden ook een gezichtje tekenen met rechte haartjes of krullende haartjes. Dit
deden we in de lucht, op het krijtbord, op papier en in scheerschuim!
We gingen ook spelen met een versje en voerden hierbij de bijpassende bewegingen
uit!
Ook leuk om thuis eens te doen!
Twee handjes op de tafel, twee handjes in je zij
Twee handjes op je hoofdje, allebei
Nu maken we twee vuisten, zo stevig als maar kan.
Daar gaan we fijn mee trommelen, van je rommeldebommeldebom.
Je duimen zijn de dikste, je pinkjes zijn maar klein.
Nu moeten alle handjes op je ruggetje zijn.
Kindje waar zijn je handjes gebleven?
'k Heb ze aan mijn ruggetje gegeven
Van je één, twee, drie!
(Daar zijn ze weer)
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Hoi hoi,
Deze week een echte feestweek want we hadden 2 jarige kindjes. Casper werd
woensdag 5 jaar en Morris werd 4 jaar in augustus en dit moesten we toch nog eens
vieren in de klas. Bedankt voor al dat lekkers en ook voor het muzikale klascadeau. Dat
was onmiddellijk een hit in onze luisterhoek.
Deze week ging de lettertas voor de 1e keer mee naar huis en mochten we luisteren
naar de eerste boekenkring van een kindje. Ook maakten we muziek met ritmestokjes,
telden we er verder op los en konden we onze kikkerkrullenbol eens oefenen op papier.
Voor elk wat wils.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo daar,
De 2de week zit er ook al op, wat vliegen die dagen voorbij. De 'lettertas' was gevuld
met voorwerpen waar we een 'S' kunnen in horen. Tortue leerde ons een Frans liedje.
Bij Karolien hebben we allemaal onszelf getekend. Tijdens een outdoor- activiteit
telden we schildpadden die verstopt zaten in het gras. Bij juf Lisa gingen we turnen en
deden we kleurenproefjes met M&M's.
Op donderdag kwam Jolien (mama van Madeleine) ons even tot rust brengen tijdens
een yoga- relaxatie momentje. Daarna vierden we Lotte haar 5de verjaardag met een
lekkere banaan, een koekje en een mooi cadeautje voor de klas. Proficiat meisje met je
verjaardag.

We sloten de dag af met het bezoek van Cin (mama van Jade en tibo). Ze had 2
prachtige schildpadden bij die we langs alle kanten hebben bekeken en geobserveerd.
De week eindigde bij juf Sien, we hebben nog wat krullenbol (schrijven) gedaan en 'S'
woordjes gezocht.
PS: Het verslag van de leefgroepvergadering vinden jullie in jullie mailbox van
smartschool.
Grt en tot de volgende,
Sofie

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo beste ouders
Vrijdag stellen we ons talent aan elkaar voor. We zijn er voor aan het oefenen tijdens
project. Spijtig dat de ouders het niet kunnen zien. De juf zal veel foto's trekken!
Deze week is N3 en N4 gaan zwemmen voor de eerste keer terug. Dat was supertof!
Tijdens turnen oefenden we een dansje en tijdens muzische leerden we enkele
tekentechnieken!
Groetjes!!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo,
Deze week hebben we geoefend op onze talenten. We dachten ook na over hoe we het
morgen gaan voorstellen aan elkaar. Sommigen gaan een turndansje doen, anderen
gaan een filmpje van hun talent tonen en daar uitleg bij geven.
We speelden vandaag twee talentenspelen: een talenten memory en een spel waarbij
we elkaar talenten moesten geven.
Volgende week starten we een nieuw project op.
Groetjes van Karst en Warre

Leefgroep 5 | Griffioenen
Liefste jullie allemaal!
We zijn alweer een weekje verder en we moeten het zeggen zoals het is: het loopt echt
goed in onze grote griffioenenleefgroep. We raken allemaal stilaan gewend aan de
nieuwe werking en genieten van de leerrijke momenten met elkaar.
Vorige vrijdag kozen we ons project: kunst. En ja hoor... jullie mogen er zeker van zijn,
het project komt echt tot leven nu! Onze klassen puilen uit van het materiaal dat we
meebrachten: van boeken tot schildersezels en van kleine schilderijtjes tot beeldjes.
Op maandag werkten we onze eerste planningen af zodat we dinsdag ten volle konden
genieten van een dagje project. We leerden toen dat kunst een heel ruim begrip is en
maakten onze eigen keuze: wat willen we doen/ maken om van ons eindproduct een
echt succes te maken. Meer vertellen we nog niet.. anders is onze tentoonstelling geen
echte verrassing meer.
Al een hele week zingen we ook een prachtig liedje! Benieuwd? Kom dan zeker vrijdag
even luisteren aan het einde van de dag, we zullen te horen zijn aan de schoolpoort.
Dinsdag en donderdag werd onze conditie al goed op de proef gesteld: we liepen naar
de sporthal op dinsdag om ons eerste sportles te krijgen. Ook op donderdag waren we
na het sportuurtje helemaal rood van de inspanning.
We hebben er een super week opzitten. Jullie hopelijk ook!
Groetjes,
De griffioenen

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Activiteiten
27/08/2020: ijsbrekersavond om 17 uur
08/09/2020: Infoavond vanaf 18 uur (leefgroep 3, 2, 1, 5, 4)
13/09/2020: Pimp je aperitief
20/09/2020: Lentefeest (editie 26 april 2020)
10/11/2020: leefgroepvergadering leefgroep 1, 4 en 5
12/11/2020: leefgroepvergadering leefgroep 2 en 3
21/11/2020: spaghettifeest
17/12/2020: oudercontact
08/01/2021: nieuwjaarsreceptie
16/03/2021: leefgroepvergadering leefgroep 2, 1 en 5
18/03/2021: leefgroepvergadering leefgroep 4 en 3
01/03/2021: start inschrijfperiode broer/zus
22/03/2021: start inschrijfperiode iedereen
Lentefeest/Eerste Communie datum nog te bepalen
05/06/2021: Leefschoolfeest
28/06/2021: oudercontact
29/06/2021: proclamatie

Extra muros
24/03 – 26/03/2021: boerderijklas niveau 2
19/04- 21/04/2021: bosklassen leefgroep 4
03/05 – 07/05/2021: natuurweek leefgroep 5

Extra vrije dagen
05/10/2020: facultatieve dag
28/10/2020: pedagogische studiedag
03/02/2021: pedagogische studiedag
25/05/2021: facultatieve dag
26/05/2021: pedagogische studiedag

Schoolvakanties
02/11/2020 – 08/11/2020: herfstvakantie
21/12/2020 – 03/01/2021: kerstvakantie
15/02/2021 – 21/02/2021: krokusvakantie
05/04/2021 – 18/04/2021: paasvakantie

INTERACTIEVE LEZING: MEDIAWIJSHEID

