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EDITORIAAL
Maandag 19 april was niet alleen mijn eerste schooldag.
Samen met mij zijn 6 nieuwe peuters gestart. Dapper
stapten ze richting kleuterspeelplaats. Klaar om uit te
vliegen en de wereld te ontdekken. Bedankt aan de ouders
voor het vertrouwen dat jullie in onze school stellen.
Het gaat zo snel, zo vreselijk vlug!
Daar gaat mijn schatje dan.
Tasje op de rug.
Iets lekkers voor tussendoor.
Een broekje voor nood.
Allerliefste schat,
Wat word je toch al groot.
Vandaag ga je voor het eerst
Naar school.
Opgewonden kwebbel
je maar door door, en ik …
Ik ben ontroerd, want jij
wordt groot …

AGENDA
 22/03:
inschrijfperiode
12/12: start
oudervereniging
 iedereen
12/01: Nieuwjaarsreceptie
 03/05-07/05:
natuurweek lg 5 ->
30/01: oudervereniging
 uitgesteld
24/02: kinderactiviteit
 25/05:
dag
27/02: facultatieve
leefgroepvergadering:
 26/05: Lg
pedagogische
studiedag
2: 18 – 19 uur
 28/06: Lg
oudercontact
1: 19 – 20 uur
 29/06: Lg
proclamatie
5: 20 – 21 uur
 01/03: leefgroepvergadering
Forum: Lg 4: 18 – 19 uur
 vanaf 14.30
Lg 3: uur
19 – 20 uur
 05/03: oudervereniging
Praatcafé:
 17/03: leefschoolband +ouderfuif
 vanaf
uur
17/05:15.30
oudervereniging
 27/05: Lentefeest/Communie
Leerlingenraad:
 02/06: Leefschoolfeest
 in
de leraarskamer
o.l.v. Ilse
12/06:
oudervereniging
Praatcafé:
MENU
 21/12 vanaf 15.30 uur




09/02 vanaf 15 uur
Zie
website
30/03
vanaf 15 uur
26/06 vanaf 15.30 uur

Leerlingenraad:
DEADLINES
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05

 donderdag 12 u naar
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine

MENU
 Zie website

DEADLINES
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Maandag 19 april mijn eerste schooldag op de Leefschool.
Spannend, vol verwachting zette ik mijn eerste stappen als
directeur op de school.
Plots overviel mij een warme gloed: de speelplaats vulde
zich langzaam met joelende kinderen die mij spontaan
kwamen begroeten.

 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.

Aan de schoolpoort even onwennig, allemaal onbekende ogen keken mij vol
verwachting aan. Het ijs werd gebroken door een kleuter die spontaan zijn armen rond
mijn benen sloeg.
Ondertussen heeft de stilte aan de poort plaats gemaakt voor aangename
kennismakingsbabbels.
In de sollicitatieoproep stond de school omschreven als een ‘warme’ school. Dit heb ik
aan den lijve mogen ondervinden. Ik werd warm onthaald door kinderen, collega’s en
ouders. Bij deze wil ik de collega’s bedanken om mij wegwijs te maken in het reilen en
zeilen op de school.
Ondertussen rijd ik al vijf ochtenden met heel veel ‘goesting’ richting Oosterzele. Het is
mijn doel om de leefschoolvisie uit te dragen en samen met de collega’s de goede
onderwijskwaliteit verder te ontplooien.
Lieve groet
Ilse

Leefgroep 1 | Pareltjes
Beste ouders,
Deze week kregen we 3 nieuwe klasgenootjes.
Hope, Magnus en Oliver zijn nu ook deel van
ons klasje. Welkom, lieve vriendjes!
Na 3 weken thuis hadden de kinderen heel veel
te vertellen in de kring. We gingen ook buiten
op zoektocht naar allerlei verschijnselen in de
lente. We deden dit aan de hand van een
verhaal. We luisterden eerst naar het verhaal: ‘
Karel in de lente’.
Daarna gingen we op ons schooldomein ook
kijken of we deze natuurverschijnselen
vonden.
We zochten naar bloesems, bloemen,
vogelnestjes, vogels, de zon, ....
Zouden we alles gevonden hebben? Vraag
maar eens aan jullie kindjes!
Tot volgende week.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
We zijn terug na de paasvakantie met nieuws uit de kikkertjesklas.
In de vakantie waren er vele kindjes jarig, dus dat stond prioritair op onze planning. We
vierden volgende jarige kindjes: Ezra, Lucian en Sistine. Proficiat bengels jullie zijn een
jaartje ouder geworden!!! Hieperdepiep hoera!! We vierden ook de juf haar verjaardag
maar daar zwijgen we over een jaartje ouder worden 😉. En volgende week vieren we
Mariam haar 5de verjaardag want zij is jarig in het weekend.
Verder hebben we in de klas leren werken met verschillende weegschalen, waaronder
ook een splitsweegschaal en de kindjes van de 3de kleuterklas kunnen er al aardig weg
mee.
Ook hebben we enkele spelletjes rond meten gedaan en zijn we aan een mooi
gezamenlijk kunstwerk begonnen voor juf Martine en Marie- Christine, waar we
volgende week officieel afscheid van nemen. We zullen jullie missen en hopelijk denken
jullie nog veel terug aan de mooie tijd op de leefschool.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo iedereen,
Op maandag was het al onmiddellijk feest in onze klas. We vierden de 6de verjaardag
Van Noé met heerlijke wafeltjes. Proficiat hé!
Op dinsdag gingen de kindjes van de derde kleuterklas zwemmen met juf Lieselot.
Heerlijk om al die opgetogen en blije gezichtjes te zien.
De rest van de dagen hebben we vooral gevuld met tekenen, kleuren en knippen want
we maken allemaal iets moois voor het afscheid van juf Martine en Marie-Christine.
Volgende week gaan we sprokkelen naar een nieuw project. Ben al benieuw wat het
deze keer zal worden.
groetjes juf Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Dag lezers,
Normaal gezien gingen wij op GWP naar De Lork in
Kemmel. Dit kon dit jaar helaas niet doorgaan
doorgaan wegens... CORONA! :( Wij zijn nu gestart
met de drie thema's die we anders op GWP zouden
doen: het weer, plantengroei en WO I. We leerden al
dat WO I ook wel de Groote Oorlog of
loopgravenoorlog genoemd wordt. We leerden ook
al over de hoofd- en tussenwindstreken en weten nu
dat de hoeveelheid neerslag wordt gemeten met
een regenmeter/pluviometer.
N4 leerde bij metend rekenen de secondenwijzer
kennen en de omtrek berekenen. Met een latje lukt
dit bij vlakke figuren maar wat als je de omtrek van
je buik of hoofd wil meten?

We zochten het uit en kwamen op het idee om dit met een touwtje te doen. We
berekenden van verschillende bomen op de speelplaats de omtrek.
Groetjes,
Milla, Bent en Thibeau.

Leefgroep 5 | Griffioenen
Allerliefste jullie allemaal!
Na drie weken zagen we elkaar eindelijk terug, en wat was dat leuk! We hadden veel te
vertellen en gingen daarna aan de slag met ons werk.
De dag erna kreeg het zesde nog heel wat interviews te zien van elkaar en daar zaten
echt wel pareltjes tussen.
Het vijfde leerjaar heeft zich die dag helemaal verdiept in het verkeer, van
verkeersborden tot voorrang en nog zoveel meer. Dit deden ze via spelletjes, filmpjes,...
in hoekenwerk buiten in het zonnetje.
Op donderdag hebben zowel het vijfde als het zesde hun verkeerskennis al eens kunnen
testen via een oefentoets. Wat waren die resultaten al goed!
We zijn deze week ook gestart met de toetsen van wiskunde, dus heel wat bedrijvigheid
in onze klassen.
Op vrijdag vierden de zesdes hun lentefeest in hun bubbel. Gezellig!
Tot de volgende,
De griffioenen

Groot nieuws!
Wij van N6 kregen deze week wel heel bijzondere post. Enkele weken geleden leerden
wij als vrije tekst-opdracht een brief te schrijven naar een hooggeplaatst persoon. Zo
stuurden enkele kinderen een brief naar prinses Elisabeth en ook naar koning Filip. En
wat raad je? We kregen post terug!

Ook het vijfde kroop in zijn pen. Het resultaat willen we graag met jullie delen!
Limericks geschreven door N5
Juf Sofie uit de Leefschool
maakte een knappe goal.
Ze was zo goed
met haar rechter voet
in haar ploeg ‘de Bloemkool’
Finn

Er was eens een vlieg
Hij sliep in een wieg
O, wat hield hij van stront
Dat hij at met zijn mond.
Denk je dat ik lieg?
Tuur

Matz ging op reis
naar een groot paradijs
Ze reed door het rood licht
met een pukkel op haar gezicht
Dat vond ze niet zo wijs.
Matz

Er was eens een juf hier ver vandaan.
Ze had niks, zelfs geen banaan.
Al was ze nog zo lief
iedereen vond haar een dief
En nu is mijn limerick gedaan.
Marie

Juf Izabel had een baan
die had ze op de maan.
Ze miste haar klas op school
en ook wel haar idool
Toen ging ze er vandaan.
Anaïs

Een voetballer op het veld
had geen geld
Dus ging hij naar de bank
maar toen liep het mank
Dus viel hij op het veld.
Titus

Een man uit Sint-Niklaas
was zo graag een haas.
Één met wit haar
hij was een beetje raar
Want hij woonde in een vaas.
Numa

Juf Izabel uit Portugal
had net een grote val.
Geen straatmus was erbij
maar ze had pijn aan haar dij.
Wat was me dat een ongeval!
Felix

In de wei stond een koe
ze zei te veel ‘boe’
De buren begonnen te klagen
dat deden ze over de hagen
En toen riepen ze ‘awoe!’
Bram

Er was eens een kikker
die werd dikker en dikker.
Dat was niet zo raar
want hij at alleen maar haar.
Zo was hij een echte likker.
Nino
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