26e jaargang | nummer 22 /5 maart 2021 | redactie: Els

EDITORIAAL

AGENDA

Alweer een weekje voorbij gevlogen …
Er startten heel wat nieuwe projecten op. Daar lees je alles
over in het projectnieuws van de verschillende leefgroepen.
De lente kriebelt … we zijn dan ook op zoek naar planten
om de kleuterspeelplaats op te fleuren. Dank je wel alvast!







Veel leesplezier!
Els



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.
De schoolraad: Binnenkort nemen we (digitaal) afscheid van
de huidige leden van de schoolraad. Vanaf 1 april vormen
de volgende personen de nieuwe schoolraad:
Rechtstreeks verkozen ouders: de Koning Jonne, Van
crombrugge joris, Verstraete Bert
Rechtstreeks verkozen personeelsleden: Arnout Lieselot,
De Lange Els, Van de Woestijne Olaia
Gecoöpteerde leden: Deraedt Joke, Van der Heyden Janna.
Gezocht poetspersoneel: Vanaf 1 mei gaat Christine met
pensioen. Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger.











01/03:
inschrijfperiode
12/12: start
oudervereniging
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16/03:
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30/01: leefgroepvergadering
oudervereniging
leefgroep
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leefgroep
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22/03: start
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01/03: leefgroepvergadering
gaat niet
Lg door
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– 20 uur
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05/03: lentefeest/eerste
oudervereniging communie
03/05-07/05:
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25/05:
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17/05: oudervereniging
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27/05: Lentefeest/Communie
28/06:
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Leefschoolfeest
29/06:
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Forum:
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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.

Zij presteert 22/36 verdeeld over 5 dagen. Ken je iemand of heb je zelf interesse neem
dan contact op met Martine.
CLB: Donderdag 11 maart om 8.45u komt Miet van het CLB uitleg geven aan onze
zesdeklassers ivm hun overgang naar het middelbaar. Er zal ook informatie aan de
ouders bezorgd worden.
Opvang: Mocht het gebeuren dat je door omstandigheden je kind niet tijdig kan komen
afhalen, gelieve dan Kathy (de opvangdame) te verwittigen. Je kan haar bereiken op het
nummer 0484/77.42.28. Hartelijk dank!

WIJ ZOEKEN …
We zijn op zoek naar meerderjarige planten om te plaatsen in de grote bakken rond de
zandbak op de kleuterspeelplaats. Indien je iets kan missen, geef a.u.b. een seintje aan
Katrijn van de Schelpjesklas. Hartelijk Dank! 💚

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer met nieuws.
Clara en Otto-Jan werden 4 jaar en dat hebben we uitgebreid gevierd!
Juf Lieselot was ook terug en dat vonden we leuk!
We werkten de voorbije 2 weken rond het boek 'Goudlokje en de 3 beren' van Xavier
Deneux en ook dat was superleuk!

We hebben teveel gedaan om op te noemen, maar dit zat er onder andere bij : gewerkt
met de rekenbeertjes en de stellende trap, de rekenbeertjes proberen uit de maïs te
vissen met grote pincetten, onze eigen voeten
afgedrukt en vergeleken met de afdrukken van de
beer, berepootspoorzoeken gedaan, in de
bewegingsles 'Wij gaan op berejacht!'
gedramatiseerd, op 4 verschillende manieren het
verhaal vertelt en zelf nagedaan, gekeken naar
een filmpje over de bruine beer en de ijsbeer
waarbij de kindjes zich niet konden voorstellen
dat de beren rechtopstaand nog veeeel groter zijn
dan hun papa, gesproken over wie er in ons huis
woont en hier een vrije tekst van gemaakt, zelf
berenboterhammetjes gesmeerd, berenmaskers
gemaakt, met blokken bedjes proberen te
vormen,... Heel leuk was ook dat de kinderen een
eigen beer of knuffel meebrachten en deze 2
weken mochten logeren op school.
Volgende week maandag sprokkelen we voor een
nieuw project, spannend!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week zijn we van start gegaan met
ons nieuw project over de
onderwaterwereld. We hebben 8 topics
uitgekozen waar we ons in gaan
verdiepen en iedereen heeft kunnen
kiezen aan welke hij/ zij wil meewerken
en opzoekwerk zal doen. We zijn
begonnen met ons te verdiepen in de
wereld van de octopussen en de
inktvissen, fascinerende dieren die
hééééél veel kunnen met hun vele
armen. Wil je weten wat ze juist kunnen
en hoeveel armen ze hebben...vraag
maar even na bij jou kleine
onderzoeker! Ook heeft Anna ons laten
kennismaken met een nieuwe letter, de
letter 'v' van vis en die hebben we ook
vastgelegd op papier met vinger en
handenkunst. Ook nog wat spiraalkrullenbol gedaan en onze week was
snel voorbij. Wat gaat dit super snel als
we ons amuseren en leren!
Toedeloe, Valentine

Leefgroep 3 | Zeesterren en Inktvisjes
Dag allemaal,
Het is de tweede week dat wij verdeeld zijn in twee kleinere groepjes, dit gaat al heel
goed.
We herhaalden de hoofdletters die we reeds geleerd hebben. We schreven ze op het
bord, op papier, met touw, in verf en met plasticine!
Voor ons project speelgoed speelden we verschillende spelletjes, kan jij raden welke
spelletjes we uitbeelden?
Op woensdag gingen we zwemmen, we voelden ons als zeesterretjes en inktvisjes in
het water!
Groetjes en tot de volgende keer!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Hallo,
Wij zijn bezig met het thema geld en handel. We hebben een planning waar we per
groepje iedere keer op aanduiden wat we wanneer maken. Per opdracht is er een
opdrachtenfiche en een deeltje in de bundel dat we moeten maken. Hierbij kunnen we
de tablets en computers gebruiken om filmpjes te kijken. We leerden al over de
geschiedenis van geld, over vreemd geld, over onderhandelen en afbieden op een markt
en nog veel meer. Vandaag keken we naar de marktfilmpjes van alle groepjes, het was
heel leuk en ook een beetje grappig om onszelf eens te zien. We maakten ook reclame
affiches van materiaal dat we meebrachten om tweedehands te verkopen (niet echt
natuurlijk).
Dinsdag deed N4 baseball op het grasveld en N3 tussen vier vuren op de speelplaats.
Morgen wisselen we om.
Groeten,
Karst en Lisa

Leefgroep 5 | Griffioenen
Op maandag hebben we niveauwerk gehad en hebben enkele kinderen hun vrije
teksten voorgelezen. Wat een leuke verhalen alweer!
Dinsdag hebben we voor de jeugdboekenmaand een spel met codes gespeeld op de
tablets. Dit werd georganiseerd door de bib van Oosterzele.
In de namiddag stond er turnen op het programma.
Op donderdag hebben we hard gewerkt in de voormiddag. Namiddag is het vijfde gaan
turnen en hebben we gedanst, want we willen graag elke vrijdagochtend dansen.
In de muzische les hebben we ritmische stoelen en geklap gedaan.
Fijn weekend
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