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EDITORIAAL
Beste collega's en ouders,
Groot nieuws... we hebben een geschikte opvolger voor mij
gevonden!
Na meerdere selectiegesprekken, psychotechnische proeven
en een assessment werd Ilse De Gusseme unaniem
geselecteerd om vanaf maandag 19 april 2021 als directie
van GO! De Leefschool aan de slag te gaan.
Dit geeft ons beiden de tijd om de komende weken een
uitgebreide en degelijke overdracht te regelen.
Ilse heeft jaren in een leefschool gewerkt en zij is momenteel
aan de slag als ondersteuner in onze school. Eerstdaags
mogen jullie van haar een mailtje ontvangen waarbij ze
zichzelf even aan jullie zal voorstellen.
Ik weet dat zij net als ikzelf een groot hart heeft voor al onze
kinderen en de leefschoolvisie hoog in het vaandel draagt.
Dat stelt mij erg gerust. Daarnaast zal ik als Dico (directeur
coördinator basisonderwijs) mijn expertise kunnen inzetten
om Ilse te ondersteunen bij het verder uitbouwen van onze
gezellige, kwaliteitsvolle en kindvriendelijke leefschool.
Langs deze weg wil ik jullie allen enorm bedanken voor de
jarenlange fijne samenwerking en het vertrouwen die jullie in
mij en de school gesteld hebben.
Gepakt in snelheid blijkt dat vandaag mijn laatste "normale"
schooldag is en dat voelt erg onwennig. Volgende week had ik
een verrassing voorzien voor de kinderen maar omdat het
geen gewone schoolweek is kom ik na de vakantie sowieso
nog afscheid nemen.
Ik zal jullie allen missen...
Warme groet,
Martine

AGENDA






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

MENU

Leerlingenraad:
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

DEADLINES
MENU
 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.

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.
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.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
We hebben deze week onze laatste weetjes opgelost rond de schelp- en schaaldieren
en rond de schatten in de zee. We laten ons verwonderen door de verschillende
schelpen die er zijn en onderzoeken die nog verder in onze schelpen ontdekbak.
Van Isalie leren we een nieuwe letter: de 'Z' van zee en zwaan en deze verwerken we in
een schilderijtje met een bijpassend versje.
Verder hebben we een outdoorlesje gedaan rond vormen, oppervlakte en visjes die in
de juiste aquarium moesten zwemmen. Met de stralende zon was dit een hele leuke
activiteit. Verder nog vissenkrullenbol gedaan en ons project afgesloten.
Het was een project die echt leefde en ik vermoed dat ze er de komende weken nog
verder over zullen praten.
Volgende week vullen we onze rapportjes in , vieren we Sistine haar verjaardag ( ze is
jarig in de 1e week van de paasvakantie) en spelen en leren we veel met paaseitjes. Een
eitje smullen zullen we ongetwijfeld ook wel doen want de juf is ook jarig in de
paasvakantie, maar shhhhtttttttt.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo daar,
Alle weetjes rond ons project zijn afgerond. Nu weten we weer iets meer over de
wondere dierenwereld. We werkten nog alles af, evalueerden en ruimden alles netjes
op.
Hopelijk mogen we na de paasvakantie weer een leuk nieuw project kiezen. Groetjes
Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Hallo,
Deze week hebben we onze miniprojectjes aan elkaar voorgesteld. We weten nu wat
een dodo en een gordeldier zijn, we weten hoe een cactus zo lang zonder water kan en
wat een vallende ster is.
We maakten ook prachtige kunstwerkjes voor juf Martine omdat ze weggaat. We zijn al
benieuwd wie haar opvolger zal worden!
N3 kreeg op korte tijd 2 nieuwe leerlingen in de klas. Mare kwam van een andere school
en Mathieu komt van N2, welkom!
Bij turnen deed N3 foothonk (een combinatie tussen voetbal en honkbal). N4 deed
verspringen. Adriaan en Wolf sprongen 3m ver!
Deze week aten we elke dag buiten ons boterhammen op in het amfitheater. Dat was
gezellig hoor!
We vinden het jammer dat we volgende week niet naar school mogen. 2 weken
vakantie is echt wel lang genoeg voor ons.
Fijne paaspauze iedereen!
Groetjes van Thibeau en Rob

Leefgroep 5 | Griffioenen
We leerden heel wat bij deze week! Voor project zijn we met 2 dingen tegelijkertijd
bezig: een mix van STEM en muziek en verkeer. Bij verkeer zijn er 10 verschillende
opdrachten die we in duo moeten oplossen. Daarna zijn we verkeersexperten en klaar
voor de Grote Verkeerstoets die eind april doorgaat. Voor STEM en muziek
onderzoeken we o.a. hoe geluid werkt.
Verder leerden we in N5 over gemene muren (en gemene veelvouden ), over
landmaten en het verband met oppervlaktematen en als toemaatje over het verschil in
prijs in bouwgrond en landbouwgrond en over deelbaarheid (wat was dat een leuke
actieve outdooractiviteit!). In N6 ontdekten we dat 1 liter zuiver water bij 4°C precies 1
kg weegt en precies 1dm³ is, we ontdekten wanneer iets zinkt en wanneer iets blijft
drijven en dat elke materie zijn eigen gewicht heeft. Héhé, niet zo makkelijk maar we
snapten het allemaal!
Nu gaan we alles even laten bezinken … en na de paasvakantie vliegen we er terug in!
Tot dan!

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

