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EDITORIAAL

AGENDA

Alweer een weekje voorbij gevlogen …
Alle groepen zijn druk bezig.Er is dan ook heel wat
projectnieuws binnengekomen op de redactie. Vrijdag
kwamen we in pyjama naar school. Zo steunen we Bednet!







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.











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

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.

MENU
DEADLINES
 Zie website

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.

DEADLINES

Gezocht poetspersoneel: Vanaf 1 mei gaat Christine met
pensioen. Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger.
Zij presteert 22/36 verdeeld over 5 dagen. Ken je iemand of
heb je zelf interesse neem dan contact op met Martine.

 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

 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.

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 | Pareltjes
We hadden 2 jarige kindjes de voorbije week!
Amelie en Korneel mochten allebei 3 kaarsjes uitblazen! Hieperdepiep hoera!
We werden in onze klas volledig omgetoverd in brandweermannen en
brandweervrouwen!
We mochten allerlei attributen van een echte brandweerman waarnemen! We gingen
voelen, kijken, passen, ... Een echte brandweerhelm, een brandweerpak, een
brandweerslang, ....
Onze poppenhoek stond in brand en er werden heel veel brandjes geblust, we gingen
stappen op de ladder zoals een echte brandweerman, spatten met verf om het vuur te
blussen.

We hebben ook een heel leuk boekje gelezen.
Ik help.... de brandweer!
Een leuk interactief boekje waarbij we de brandweer gingen helpen met blussen, rijden
met de brandweerwagen, ....
We hebben al heel veel leuke avonturen beleefd en volgende week doen we nog een
weekje verder!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Blub blub
Hier zijn we terug met nieuwtjes vanuit de diepe onderwaterwereld...van haaien tot
roggen tot schattige zeepaardjes, dat waren de items die deze week aan bod kwamen.
We leerden verschillende haaien kennen: van de gevaarlijke witte haai tot de hamerhaai
en de reuzenhaai die alleen plankton en kleine garnaaltjes eet. Toch niet zo
angstaanjagend als we dachten dus. Maar bij de roggen waren we toch wel
geschrokken van de gevaren bij deze platte vissen. We ontdekten een giftige stekel en
sommige geven zelfs elektriciteit...amai! En dan de schattige zeepaardjes nog: sierlijk
traag en schattig, laat ons het zo samenvatten.
Ook een weekje vol feestplezier met 2 jarige kindjes: Nanon en Bent werden 5 jaar.
Bedankt voor de lekkere traktaties.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo daar,
Hier terug wat nieuws uit onze klas. We hebben al veel weetjes opgezocht over dieren.
Zo weten we dat de ijsbeer geen pinguïns op zijn menu heeft staan, want hij leeft op de
noordpool en de pinguïns op de zuidpool/ zuidelijk halfrond.

Dat pinguïns geen vleugels hebben maar vinnen en zo veel beter kunnen zwemmen dan
vliegen.
Dat niet alle dieren een staart hebben. En zo een staart dient als vliegenmepper, om te
sturen, als extra arm om te hangen, om op te zitten,...
Dat sommige dieren een hoorn hebben, anderen een gewei en nog anderen helemaal
niks.
We kunnen allemaal de pinguïndans en hebben al een aantal diertjes getekend en
geknutseld.
We leerden ook een nieuwe letter uit de lettertas van Otte, de 'T'. We blijven ook elke
week tellen en sorteren en doen dit nu met veel dieren en eitjes.
In de hoekjes hebben we een dierenlandje gemaakt, in onze poppenhoek krijgen de
pluchen dieren de nodige aandacht en verzorging en aan de plasticinetafel zijn al veel
diertjes gecreëerd.
Vele groetjes Sofie.

Leefgroep 3 | Zeesterren en Inktvisjes
Dag ouders,
Het eerste en tweede leerjaar koos vorige week een nieuw project: ‘hoe ontstaan
verschillende natuurverschijnselen (bv: tsunami, regen, donder,..)
Deze week hebben we al verschillende verschijnsels besproken en de theorie aan
proefjes gekoppeld.
Vorige week had het eerste leerjaar letterfeest! We vierden dat we alle letters geleerd
hebben met allerlei spelletjes en opdrachten.

Groeten van de kinderen van het eerste leerjaar

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste lezers,
Niveau 3 leerde deze week over de ei/ie, de au/ou en de ui. Niveau 4 ontdekte de
komma!
Vorige week vrijdag deden we niveau in de refter met juf Lise omdat juf Olaia op
bijscholing was. We kregen in de namiddag turnles van juf Noa, een vriendin van juf
Olaia.
Deze week werkten we ons thema geld en handel af. Woensdag was het de hele tijd
project dus hebben we goed kunnen doorwerken. Vandaag maakten we ons voorblad en
stop-motion filmpjes over geld en handel. Morgen doen we een thematoets op de
computer.
Rosanne heeft een zusje gekregen, Flo! 🥰
Groetjes van Pia, Lisa en Vladimir

Leefgroep 5 | Griffioenen
Deze week hadden we Franse toets. We zitten al aan contact 10. Tuur heeft verteld over
zijn zus Flo en heeft snoepjes uitgedeeld. We maakten allemaal een mooie kaart voor
baby Flo. In de namiddag zijn we gaan turnen: de 5des hebben badminton gedaan en de
6des pingpong. Tijdens project gaan we de komende weken zelf een lied maken en
onderzoekjes doen over geluid. Vandaag beluisterden we verschillende versies van oude
en nieuwe nummers. Leuk was dat! Voor muzische gaan we een elfenbos maken. We
hebben nu al elfendeurtjes gemaakt uit klei.
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