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E D I T O R I A A L & LEEFSCHOOLNIEUWS
Wat een fijne start van de week. Onze kinderen kunnen
weer op uitstap. De kinderen van N5 en N6 stapten aan
boord van de Milieuboot. Een leerrijke ervaring. Er staan al
een aantal uitstappen gepland. De leerkrachten houden
jullie op de hoogte.
Het grote fietsexamen voor leefgroep 5 gaat door op
dinsdag 11 mei. Dit is een praktijkexamen met de fiets
waarbij we kijken of je zoon/dochter klaar is om veilig en
zelfstandig in het verkeer te fietsen. Langs het parcours
zullen 7 posten voorzien worden met een volwassene die de
handeling van elk kind opschrijft. Mocht je zelf een post,
coronaproof, willen bemannen dan kan je je naam
doorgeven aan Els.
Ook dit jaar namen we deel aan de zwerfvuilactie. De
kinderen van leefgroep 4 ruimden, elk in hun bubbel, het
afval op in onze schoolomgeving.
Via deze weg wensen we alle
mama’s een fijne moederdag.

Ilse

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

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week nam stagejuf Lies de kikkertjesklas van juf
Valentine mee 'onder de grond'. We gingen in de schooltuin
op zoek naar regenwormen en maakten vervolgens een
wormenhotel. In de nieuwe laboratoriumhoek konden de
kinderen naar hartenlust wormen onderzoeken,
(nep)wormen vergelijken en ordenen volgens lengte...

 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.

Maar onder de grond leeft uiteraard meer dan alleen de worm! We maakten
verschillende onderzoeksgroepjes die deze week, maar ook komende weken de mol, de
vos, de mier, de duizendpoot en het konijn onderzoeken. Lucian bracht alvast een echte
(opgezette) vos mee, wat een leuke verrassing!
Mats vulde deze week de lettertas met de letter 'M' van mol, mier, muis...
Uiteraard werden ook de mama's niet vergeten! Hoe hun cadeautje in dit nieuwe
project past, dat gaan jullie zondag pas ontdekken.
De kikkertjesklas wenst alle mama's alvast een fijne Moederdag! Geniet ervan.
Groetjes,
Juf Valentine en juf Lies

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Beste lezers,
Deze week hebben we heel hard gewerkt aan het maken van een cadeautje voor onze
lieve mama's. Ons project gaat over het lichaam en we hebben dan ook iets gemaakt
om mama haar lichaam eens goed te verwennen. Geniet in ieder geval van al je
cadeautjes en de aandacht op moederdag.
Ons project gaat er ook op vooruit, we deden opzoekwerk over het skelet. We hebben
geleerd dat we 206 botjes hebben. Dat het dient voor de stevigheid, anders zouden we
in elkaar zakken als een pudding. Maar het dient vooral om onze belangrijke organen
zoals onze hersenen, hart en longen te beschermen.
Deze week hebben de kindjes van K3 mogen genieten van hun laatste les
watergewenning en bracht Madeleine het verhaal van rupsje nooitgenoeg tijdens haar
boekenkring.
Tot volgende week, Sofie.

Leefgroep 3 | Niveau 1
Dag lieve ouders,
De afgelopen weken werkte het eerste leerjaar in project aan verschillende kleine
thema’s. In de lessen rekenen leerde we optellen met de brug. En in de lessen taal
leerden we nog enkele nieuwe klanken.
Onze nieuwe leerinhouden oefenen we buiten terwijl we aan het bewegen zijn.
Zoals op deze foto en dat vinden we heel fijn.

Groeten van het eerste leerjaar

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste mama's en papa's
We hebben dinsdag een filmpje bekeken over de Eerste
Wereldoorlog. We kwamen te weten dat deze ontstaan is
door de moord op de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije.
Vier jaar lang werd er gevochten tot de Duitsers zich
uiteindelijk overgaven. Sommige kinderen brachten wat
materiaal mee over de oorlog.
In muzische hebben ons moederdagcadeautje afgewerkt
en ingepakt.
Donderdag gingen we samen met enkele ouders en de juffen afval rapen in Oosterzele.
Met fluohesjes, grijptangen, handschoenen en vuilniszakken trokken we de straten op
en vonden heel veel afval! Dankuwel lieve mama's, papa's en opa!
Het derde leerjaar deed deze week een escaperoom in de rekenles. Door allerlei
oefeningen op te lossen op de tablet kregen we tips over een overval op de bank. We
ontdekten dat de boef in huisnummer 14 woont. Het was een leuke en spannende les!
Tot volgende week!
Het derde en vierde leerjaar

Leefgroep 5 | Griffioenen
Na maandenlang vertoeven binnen ons schoolterrein, was een uitstap welgekomen.
Op de milieuboot leerden we alles over de klimaatverandering, de kringloop van het
water, waterverbruik, het leven in om de rivier, het stroomgebied van de Schelde en zo
meer. Onze gidsen Robbe en Wim vonden het leuk om met onze Leefschoolkinderen
aan de slag te gaan. Ze vonden onze kinderen leergierig, verstandig en aangenaam
mondig. Fiere juffen zijn we!

UPDATE KLEUTERSPEELHEUVEL
Het enthousiasme van de eerste werkdag was aanstekelijk, en dankzij opnieuw een
heleboel welwillende kleuterouders staan we opnieuw een dikke stap dichter bij het
heropenen van de speelberg.
Deze keer werd de erosie teniet gedaan en de berg heeft terug zijn bedoelde structuur.
Het afschermend muurtje werd doorgetrokken en is nu volledig rond. Er werden houten
boomstammen geplaatst als stapstenen. Op de eerder gemetste bankjes werden nu
ook gladde tegeltjes geplaatst zodat de kleutertjes hun billetjes niet schaven bij het
uitrusten. Ook aan de veiligheid werd geschaafd, letterlijk dan, de scherpe hoeken zijn
nu stomp.

Wat rest ons nu nog?
Op werkdag 3 op 8 mei gaan we de verdere invalswegen afwerken. Er komt een
klimmuur (geen zorgen, niet te steil), nog enkele trapjes en loopwegeltjes.
Mogelijks komen we ook al toe aan beplanting en afbakening van de looproutes
(paaltjes, touwtjes).
Vrijwilligers kunnen zich hier inschrijven http://tinyurl.com/speelberg
Heel erg bedankt alvast allemaal, in naam van onze kleutertjes!!!
Team Speelberg

