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EDITORIAAL

AGENDA

Wat een wonderlijke vakantie! De eerste dagen genoten we
van sneeuw en ijspret. De laatste dagen konden we
genieten van een heerlijk lenteweertje én de eerste ijsjes.
Het lentezonnetje inspireerde en heel wat groepen deden
buitenactiviteiten.
Bij de kleuters wordt er volop gesprokkeld. Leefgroep 4
startte met een nieuw project.
Wie thuis dopjes heeft, mag die meebrengen naar school.
Wij doen ook mee aan de ‘drop je dopje actie’. De dopjes
worden verkocht en de opbrengst gaat naar de opleiding
van blindegeleidehonden. De dopjes worden maandelijks
opgehaald.







Veel leesplezier!
Els

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

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

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.

DROP JE DOPJE

Leefgroep 1 | Pareltjes
Na een deugddoende vakantie zijn we er terug ingevlogen.
We mogen ook een nieuw vriendje verwelkomen in
onze klas. Lowie is nu ook een pareltje!
We hebben ook gesprokkeld deze week. Er kwamen
een aantal brandweerwagens de klas binnen, een
robot, een konijntje, een kip, een wolf,
vergrootglazen, brieven en envelopjes, .... er waren
heel veel verschillende interesses. De kinderen
speelden ermee, stelden vragen en vertelden wat ze
met hun materiaal wilden doen. De meeste interesse
ging naar de brandweer en zijn brandweerwagen.
Hoe kunnen ze vuur blussen? Dus vanaf volgende
week gaan we aan de slag!

We deden deze week ook krullenbol, schilderden in de verf met onze vingers en gingen
buiten aan de slag! We maakten smileys met allerlei natuurmaterialen. Neem maar een
kijkje!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Hier zijn we terug na een weekje vakantie. Onze kikkertjesklas is ondertussen nog
uitgebreid want we hebben er een lieve 2de kleuterklasser bij, Wannes genaamd.
Welkom in ons klasje en op de leefschool! Bij deze zit onze kikkertjesklas ook vol. Wat
hebben deze week allemaal gedaan? Vooral gesprokkeld naar een nieuw project. We
hebben onze voorkeuren aan elkaar verteld, we konden erover schilderen aan de
schildersezel en hopelijk hebben we tegen het einde van de week een nieuw project
gekozen. Je zal er zeker over horen . Verder hebben we hoeveelheden leren verdelen en
samenvoegen (een voorloper op splitsen), we leerden het verschil tussen de 'e' en de
'ee' klanken met leuke filmpjes, we deden bodypercussie met een partituur en we
hebben een spelletjesronde gedaan. Bij krullenbol gingen we eens aan de slag met
schrijven in klei. Eens iets anders wat zeker in de smaak viel. We verwelkomen ook juf
Lieselot terug na haar bevallingsverlof en zij geeft elke week leuke lesjes rond
psychomotoriek / groot-motorisch bewegen van krullenbol ( zie foto). Op maandag is
juf Lisa bezig rond drijven en zinken. We zijn ook blij dat juf Lisa nog in ons klasje kon
verder komen.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Dag allemaal,
Hier al wat nieuws van de schildpadjes. We deden verschillende kringen om op zoek te
gaan naar een nieuw project. We hebben gestemd tussen dino's, geld, heksen, het
lichaam, dieren en voertuigen. De insecten zitten even in de frigo en koken kunnen we
niet kiezen door corona. Het resultaat was overduidelijk, we gaan een project
uitwerken rond dieren. Welke en hoeveel dieren we juist gaan onderzoeken moeten
nog beslissen. Dus daar hoor je volgende week meer over. Tot dan, groetjes Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Dag ouders
In het derde leerjaar is er een nieuw meisje sinds maandag: Mare!
Dit hebben we gevierd, samen met de verjaardag van Louise! Zij werd negen jaar.
Hoera!
We zijn gestart met een nieuw project: geld en handel. We maakten grote
woordspinnen over belangrijke thema’s: de markt, ruilen, handel, lenen,... deze hebben
we daarna overlopen. (Dit kan je zien op de foto’s)
Daarna gingen we in groepjes aan de slag met opdrachten. We moeten filmpjes
bekijken en zelf doe opdrachten in elkaar steken. Tijdens muzische gingen we eens
kijken achter de schermen van reclamespotjes.

N3 herhaalde het optellen tot 1000 via een
dobbelspel (zie foto!)

Daag
Ida, Mare, Milla en Lize

Leefgroep 5 | Griffioenen
Maandag zijn we er meteen ingevlogen. Na enkele korte instructies taal en wiskunde
was er zelfstandig werk. In de namiddag hebben we vrije teksten gelezen. Bij zedenleer
hebben we gepraat over transgenders. Ook op dinsdag was er instructie wiskunde. In de
namiddag hebben we lekker in het zonnetje geturnd. Het was supertof maar wel warm!
Woensdag vierden we de verjaardag van Gesena. Er waren ook heel wat expo’s en
actua’s. Gesena vertelde ons alles over Disney en Numa is een echte legokenner. Ook
de actua van Matz was heel erg interessant. Bij Frans leerden we een nieuw werkwoord:
faire. Donderdag leerden we enkele heel interessante dingen bij over dieren tijdens
project. In de namiddag stond er muzische en turnen op het programma. Bij muzische
hebben sommigen hun knuffeltje afgewerkt, anderen hebben buiten krijttekeningen
gemaakt.
Groetjes van Helena en Linde

BIO PLANTENVERKOOP 2021

VERSLAG OUDERVERENIGING 10 DECEMBER 2020
Aanwezigen: Tom VW, Bert V, Tom DB, Steven C, Joke L, Joris VC, Janna VDH, Sien L,
Peter L

Financieel
Huidige stand rekening: +- 2250 euro
Recente opbrengsten: Recente uitgaven:
Sinterklaas: +- 1000 euro
Nog voorzien in het budget: Kleuterspeelplaats
Goedkeuring nodig van preventie adviseur
Lijst van materialen nodig
Er is momenteel geen trekker die weet heeft van de materie.
Steven neemt contact op met de werkgroep. (zie ToDo’s)
Voetbalveld
Offerte: Frezen, graszoden & afboording
Meer dan 6630 euro zonder BTW -> Niet voor nu!
Andere opties: Kunstgras? Niet aan te raden (vanuit ecologisch standpunt)

Volgende actie: Is er iemand die een boer kent die dat stuk wil ploegen, frezen &
rotoreggen voor een kleiner budget. Inzaaien kunnen we zelf.
Spaghetti festijn (afhaal editie)
Mogelijkheid om het te doen met “officiële traiteur” (Kurt & Joris & Mathias).
Mogelijk afhaalpunt bij Kurt.
Bereiding kan in principe op school Joris.
Navragen bij Martine of leveringen kunnen door oudervereniging.
Wijn of leefschool bier toevoegen?
⇒ GO! 23/24 april, zaterdag levering aan huis
Joris & Tom DB verzamelen om de details vast te leggen (aanbod, prijzen).
Tom VW maakt het registratieformulier & zorgt voor de controle van betalingen.
Enkele ouders nodig voor de bedeling (meer info volgt later)

Plantenverkoop
Huidige opbrengst: +- 800 euro
Levering maart: Kleinfruit
De rest is voor april.
Geen extra acties nodig, enkel nog wat reclame maken.
Kaartjesverkoop
Geen verdere info ontvangen van de leerkrachten. Status onbekend.
Traject GO! ouders
Er werd een vergadering gevolgd met iemand van GO! Ouders. Een aantal
nuttige tips werden daar opgevangen en gaan we voor volgend schooljaar
uitwerken.
Voorbeelden:
 Eerste vergadering met de oudervereniging van elk schooljaar is een
kennismakingsvergadering. Er wordt geen kalender vastgelegd, maar is
enkel een moment ter kennismaking, uitleg over wat we doen en wie of
wat we zoeken en dan een mogelijkheid om interesses uit te wisselen.
 Bij elk evenement, meer zichtbaarheid creëren. Dit kan door 1 iemand
aan te stellen om nieuwe ouders aan te spreken en zich voor te stellen.
Andere ideetjes zijn t-shirt of sweater.
Een aantal extra suggesties:
 Meer reclame maken met de “Vriendjes van Kobe Keiberg” een facebook
groep voor ouders.
 Flyers van de oudervereniging voorzien voor instappers met vooral
voorstelling van wie wat doet en wanneer ze kunnen instappen in de
oudervereniging en hoe.
Volgende actie: Tom VW plant kennismakingsmoment.
Varia
-

ToDo’s
Tom VW:
 Aankoop website maken spaghetti
 Kennismakingsmoment
Steven:
 Navragen publicatie vriendjes op de website
 Doorsturen kleuterspeelplaats deelnemers, navraag doen bij de
deelnemers of elk hun taak nog ziet zitten.
Tom DB, Joris:
 Planning spaghetti afhaal
Gezocht bij alle ouders
Boer of tuinaannemer die voor klein bedrag het voetbalveld wil ploegen, frezen
en rotoreggen.
Heb je hiervoor een suggestie? Contacteer ons via smartschool (Tom Van
Wesemael)!
Nieuwe datum
19/04/2021 20:00
Agenda volgende vergadering
De agenda wordt ruim op voorhand verstuurd naar alle leden op de mailinglijst
van “de denkers”. Wil je hier graag op? Geen probleem. Stuur een smartschool
berichtje met jouw email adres naar Tom Van Wesemael.

