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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.









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

Leefgroep 1 | Pareltjes
Dag iedereen,
We hebben deze week heel veel feest gevierd. Met een
beetje vertraging hebben we de verjaardag van Mon
gevierd. Hij was spijtig genoeg ziek op zijn verjaardag maar
uitstel was geen afstel!
Dan was er ook nog ons carnavalsfeest op school. We
kwamen verkleed, aten lekkere poffertjes, gingen dansen,
toonden ons op de catwalk en sloten af met een leuk
toneeltje.

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 schilderden deze week ook confetti met onze vingers, namen verkleedkleren waar
om ons dan daarna te verkleden, schilderden met waterverf, knutselden maskers en
turnden met ballonnen. We keken naar het kamishibai verhaal van Anna viert carnaval
en ook naar tik tak!
Onze kleurenmonsters stonden ook nog steeds centraal.
Dansen op het liedje van kapitein winokio: ben je blij!
Gevoelens koppelen aan het juiste kleurenmonster, de kleurtjes koppelen aan het juiste
kleurenmonster, het verhaal: het kleurenmonster gaat naar school en nog veel meer!
Tot na de vakantie!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week en vorige week waren we onder de indruk van de verschillende vogels:
vogels met een lange snavel, vogels met een kuif, vogels met lange kromme poten,...
gekke en rare vogels zou je kunnen zeggen.
We lieten ons inspireren door de tekenaar Carl Cneut. Prachtige exemplaren en daar
heeft elk kind zijn eigen versie van gemaakt voor onze zelfgemaakte kaartjes die we

binnenkort gaan verkopen ( info volgt nog later). Ik kan besluiten dat er in elk van ons
een kleine kunstenaar zit.
Met al die rare vogels om ons heen moesten we ons op vrijdag toch verkleden in allerlei
andere rare snuiters, carnaval all the way met slingers, confetti en grapjes en een héél
grappige clownsact van de juffen, echt lachen geblazen.
Kortom een leuke week om zo onze korte vakantie in te gaan. Geniet van een weekje
rust.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo iedereen,
Ons project rond de ruimte is afgesloten en positief geëvalueerd.
Deze week hebben we vooral gewerkt aan het ontwerpen en maken van een
'vogel'postkaart. Omdat er geen opbrengstfeesten meer zijn wegens corona zal je
binnenkort de postkaartjes van je eigen kind kunnen bestellen en verkopen aan
vrienden en familie. Zo kan je de kas van onze oudervereniging toch nog steunen.
We sloten de week af met een heerlijke wafel voor de 6de verjaardag van Ilya, bedankt
en proficiat!
En op vrijdag waren alleen maar mooi verklede kindjes te bewonderen op onze
carnavalscatwalk. Ook de juffen waren weer heel grappig tijdens hun toneelstukje.
Geniet van de vakantie en tot binnen een week, groetjes juf Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Lieve ouders,
Enkele weken geleden kozen de zeepaardjes en maanvisjes een nieuw project: ‘hoe
wordt speelgoed gemaakt’.
Via hoekenwerk werkten we in groepjes aan volgende onderwerpen: ordenen van
speelgoed, zelf speelgoed maken, opzoekwerk, een voorblad met Lego stempelen,
spelletjes bedenken en spelletjes spelen.
Na de vakantie gaan we verder met speelgoed onderzoeken.
Groetjes,
Maanvisjes en zeepaardjes.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Dag iedereen!
Deze week deden we bij niveau LVS testen en tussendoor ook rekenspelletjes. Bij project
hebben we 2x slijm gemaakt. De eerste keer hadden we geen goede lijm en hadden
velen te veel scheerschuim gebruikt dus was het mislukt. Veel kinderen waren
teleurgesteld, daarom beslisten de juffen om nog eens slijm te maken maar ons nu wat
meer te helpen. Deze keer ging het veel beter! We hebben ook maskers gemaakt voor

carnaval en 'Wat als...?' toneeltjes gedaan. Het was een leuke laatste week, maar we zijn
wel blij dat het een weekje vakantie is!
Groetjes van Rien en Lucca

VERSLAG LEERLINGENRAAD 9/02/2021
Leerlingen van N6 vinden het jammer dat hun meter-/peterschap voor de kinderen N1
niet kan opgenomen worden omwille van corona. Wij begrijpen dit.
Bij koud weer mogen de kinderen rustig binnen spelen. Het is wenselijk dat de
bibliotheek onder de middag terug enkele keren open gaat voor kinderen die graag
binnen blijven. De kinderen van leefgroep 5 bespreken dit met juf Els. De kinderen van
leefgroep 5 in de leerlingenraad zien het zitten om hierin een rol op te nemen nadat er
eerst goede afspraken worden gemaakt.
Binnenkort zijn er nieuwe kopieermachines op onze school. Martine gaat na bij de
leverancier of er gerecycleerd papier kan gebruikt worden.
De leerlingen willen liever geen veggieballetjes in de soep omdat die helemaal uit elkaar
vallen. Ze willen liever vermicelli of geen balletjes. Danny vraagt dit na bij Agape.
Volgende leerlingenraad gaat door op dinsdag 16 maart om 8.45u.
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