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EDITORIAAL
Alweer een nieuwe editie klaar om door jullie gelezen te
worden.
De kleuterspeelplaats is aan herstelling toe. Er is een plan
van aanpak, nu nog de werken uitvoeren. En daarvoor
zoeken we helpers. Inschrijven kan via Katrijn of via een link
in deze flashboem.
En … goed nieuws! Er is een alternatief voor ons
leefschoolspaghettifestijn nl. het spaghetti take away
festival. Meer info vind je in deze flashboem!
Veel leesplezier!
Els

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen 2021-2022: Vanaf maandag 22/03 om 9.00u
starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2021 -2022
voor alle geïnteresseerden.
Eerder aanmelden heeft geen zin tenzij het een broer/zus is
van één van de kinderen die al schoollopen bij ons.
Binnen de 4 werkdagen worden jullie via mail
gecontacteerd vanuit de school.
GWP leefgroep 4: De Lork Kemmel: Momenteel kan deze
GWP van leefgroep 4 direct na de paasvakantie niet
doorgaan omwille van de coronamaatregelen opgelegd
vanuit de overheid. Van zodra we positief nieuws krijgen
laten we dit zo snel mogelijk aan jullie weten.
Gezocht poetspersoneel: Vanaf 1 mei gaat Christine met
pensioen. Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger.
Zij presteert 24/36 verdeeld over 5 dagen. Ken je iemand of
heb je zelf interesse neem dan contact op met Martine.

AGENDA






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

DEADLINES
MENU
donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be
 Zie website

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.

WIJ ZOEKEN …
Liefste ouders van Leefschool Oosterzele,
Met enkele ouders en leerkrachten van onze lieve kleutertjes hebben we plannen
gesmeed omtrent de kleuterspeelplaats.
Onze eerste taak is de speelberg terug toegankelijk maken. Op 27 maart willen we
daarvoor de eerste stappen zetten door de erosie teniet te doen (het betere schepwerk)
en een muurtje te metsen zodat de berg beter behouden blijft in de toekomst.
Het plan ligt er, maar nu hebben we nog enkele enthousiaste helpers nodig om dit in de
realiteit om te zetten. We zoeken geen specialisten, alle hulp is welkom!
Zie je het zitten mee te helpen? Klik dan: http://tinyurl.com/speelberg om je in te
schrijven.
Dankbare groeten!
PS: we werken per tijdsslot in groepjes van maximum 8 in de buitenlucht met maskers
om de veiligheid te garanderen.

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer
met nieuws!
De pareltjes werken ijverig door om van
alles te weten te komen over de brandweer
en de schelpjes zijn gestart met een nieuw
project : hoe werkt de post?
Tot nu toe kwamen ze één voor éen bij de
juf om hun stem uit te brengen, maar deze
keer mochten ze zelf hun stem uitbrengen
door een streep te zetten. We bespraken al
hun voorstellen en er bleven 3 keuzes over.
Wonderlijk en mooi om te zien hoe zelf de
allerjongsten duidelijk een keuze maken.
Kijk maar eens mee!
Tot volgende week met meer nieuws!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week feestelijk ingezet met de verjaardag van Isaak. Hij werd 5 jaar in het
weekend, proficiat jongen en hartelijk dank voor de mooie klascadeautjes. Onze
onderzoekjes deze week gingen rond dolfijnen en speciale vissen. Hoe springen
dolfijnen? Hoelang kunnen ze onder water blijven? Welke geluidjes maken ze en
waarom? En dan de speciale vissen: een koraalduivel, een kogelvis, een steenvis, een
zwaardvis. Allemaal vissen met een speciale en gevaarlijk klinkende naam. Maar zijn
die ook gevaarlijk? Jazeker! Sommige zelfs ook voor de mens. Na elk onderzoekje
leggen we onze kennis vast in een knutsel-/schilderwerkje zodat we deze correct
kunnen overbrengen naar de volledige groep. Boeiend en héél leuk. Volgende week
doen we onze laatste 2 onderzoekjes rond schelp- en schaaldiertjes en schatten in de
zee. We kijken er al naar uit!
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hoi,
Deze week kwamen we te weten dat de cheetah of het jachtluipaard het snelste dier op
land is. In de zee is er eentje die nog sneller is, de zeilvis. Maar het allersnelste dier is de
slechtvalk, die kan je zelfs in ons land zien. We hebben ook een aantal hele trage dieren
ontdekt: de tuinslak en naaktslak, de reuzenschildpad, de koala, het zeepaardje, de
zeekoe en het gilamonster. We gingen ook op zoek in onze boeken en op filmpjes naar
hele gekke bijzondere dieren. We zijn ook allemaal bezig een eigen gek dier aan het
ontwerpen en maken er een mooi schilderij van. Volgende week zoeken we nog op
welke dieren een winterslaap doen en wie er tijdens de nacht/dag actief is.
Tot volgende week, Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Welkom beste lezers!
Dinsdag zijn we gestart met een nieuw project. Per 2 hebben we elk een mini project.
Bijvoorbeeld: een groepje zoekt op wat een vallende ster is, een ander groepje zoekt op
wat schimmels zijn,...
Na ons opzoekwerk gaat elk groepje een expo geven daarover.
We proberen zo elkaar nieuwe dingen te leren
In muzische tekenden we portretten van bekende mensen. We kleefden de helft van
een foto op een blad, de andere helft probeerden we te tekenen. Het was grappig!
In turnen hebben we korfbal voor het rapport gedaan.
Groetjes!
Lize, Rob, Aliéna, Warre en Arne

SPAGHETTI TAKE AWAY FESTIVAL

Beste leefschoolouders,
Nu de grote festivals één voor één sneuvelen, kunnen we het slechte nieuws ook niet
langer tegenhouden: er komt dit jaar geen leefschool spaghettifestijn.
Maar niet te lang getreurd, er komt een take away versie op zaterdag 24 april.
De sterk afgeslankte kassa van de oudervereniging kan een financiële meevaller zeer
goed gebruiken, zodat we verder projecten voor de kinderen kunnen financieren op
school.
In het aanbod:
 1 kg spaghettisaus (vlees of vegan) + 500 g pasta aan 15 €
 witte wijn (Pierre Henri ‘Ma Reserve’ Chardonnay – Viognier), rode wijn (Pierre
Henri ‘Ma Reserve’ Cabernet – Syrah) en rosé wijn (Mon Rosé Pays d'Oc) aan
11 € per fles en vanaf 6 flessen aan 9,5 € per fles
De saus wordt bereid door enkele leefschoolouders met een traiteursvergunning.
Bestellen kan tot en met vrijdag 16 april via volgende link:
https://leefschooloosterzele.pepers.be
De bestelling is pas definitief na betaling.

Afhalen kan op zaterdag 24 april van 16 tot 18 uur bij ‘Etenstijd take away & catering’ te
Groenweg 22, 9860 Oosterzele (vlakbij school).
Verdeel het bericht gerust onder vrienden en familie !
Meer info kan je verkrijgen via smartschool of per mail naar tomdeboever@yahoo.com.
Groeten,
Het leefschool take away comité

