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E D I T O R I A A L & LEEFSCHOOLNIEUWS
Dozen, dozen, dozen … samen met de stagejuffen Lita en
Aisha ontdekten onze jongsten er alles over! De
schildpadjes verdiepten zich verder in het lichaam en de
kikkertjes verkenden geboeid de wereld onder de grond.
We genieten voor de tweede keer op rij van een extra lang
weekend en zien jullie graag terug op donderdag 27 mei!
Veel leesplezier!
Els

Leefgroep 1 | Pareltjes
Hallo, hallo allemaal!
Na twee weken vol dozen, zit het er jammer genoeg weer
op. We gingen van dozen die de zintuigen prikkelen, naar
een cadeau voor de geweldige mama’s, naar hoe dozen
gemaakt worden, naar dozen die de fantasie op hol doen
slaan.
Naast de weken vol ongewone dozen, is het ook de laatste
keer dat ik (stagiaire) op deze school zal zijn. Ik heb zeker
en vast een fantastische periode achter de rug en ik hoop
de kindjes ook!

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

MENU

Praatcafé:
 21/12 vanaf 15.30 uur
 09/02 vanaf 15 uur
 30/03 vanaf 15 uur
 donderdag 12 u naar
 26/06 vanaf 15.30 uur
flashboem@hotmail.com

DEADLINES

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

Tot de volgende keer!
Warme groetjes
Lita

MENU

Ik heb een doodgewone doos, een grote doodgewone doos.
Maar met doodgewone dozen kan je spelen. Grandioos!

DEADLINES

Hij de zeilen! Kom aan boord!
Pijlsnel vaart mijn zeilschip voor.
Stop! We rijden in een auto
En we moeten door de poort.
Kijk, een huisje voor mijn beer.
Zusjes vliegen, op en naar.
Als jij straks ook wilt mee spelen, wordt de doos nog heel wat
meer.
Stijn De Paepe

 Zie website

 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.

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag lieve ouders van de schelpjes klas,
Aangezien wij het vorige week al zo leuk gehad hebben en al zo veel bijgeleerd hebben,
zijn we jullie vergeten vertellen wat we allemaal gedaan hebben. En dus vertellen we
jullie deze week maar wat we deze 2 weken al allemaal gedaan hebben en wat er nog
op de planning staat.
Vorige week maandag startten we met het lezen van een boekje over dozen, hoe leuk
was dat!! We hebben toen ook gekeken naar welke dozen er allemaal zijn, waar ze voor
dienen en waaruit ze gemaakt zijn. We hebben natuurlijk ook de verpakking gemaakt
voor de cadeautjes van onze allerliefste mama’s ;)
We hebben geluisterd naar een gedichtje, hebben dozen geordend en zijn op de
speelplaats op zoek gegaan naar spulletjes om een voetenpad te maken.
Deze week zijn we aan de slag gegaan met het maken van onze eigen lichtbak en
hebben we gekeken naar een schimmenspel. We hebben ons verhaal nog een keer
gelezen en hebben samen gezellig ontbeten. Wat zit er in jouw brooddoos?
Maar we namen ook eens een kijkje in een kijkdoos en roken aan de spulletjes in de
geurendoos. We speelden verstoppertje zwaai en tekenende in een hele grote doos.
En volgende week kijken we nog naar een toonmoment en maken we nog een gitaar uit
een schoendoos. We gaan nog voelen wat er in onze voeldoos zit en proeven welke
smaken er allemaal zijn. We gaan knikkeren met een zelfgemaakte knikkerbaan en
gaan raadsels oplossen over dozen.
En op dinsdagnamiddag nemen we afscheid van Juf Aisha.
Wij vonden het alvast superleuk, hopelijk jullie ook
Groetjes Juf Aisha, Juf Katrijn en de kapoentjes uit de schelpjesklas.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
De laatste twee weken werkten de kinderen uit de
kikkertjesklas verder aan het project 'dieren onder de
grond'. De onderzoeksgroepjes van de mier, de mol,
het konijn en de vos vonden heel wat interessante
informatie in filmpjes en boeken die ze deelden met
elkaar. Elk groepje maakte hier een beeldende
verwerking van. Ook de Beebot dook met ons mee
onder de grond: we programmeerden hoe hij zich
van het ene hol naar het andere hol moest
verplaatsen.
Er werd deze week heel wat afgezongen: we zongen
een liedje over een miertje ('Zie je dat miertje') en
een mol ('Onder de grond'), maar we zongen ook
mee met Pistache in het Frans ('tête, épaules,
genoux, pieds')!
We vierden deze week bovendien nog 2
verjaardagen: gelukkige verjaardag, Wannes en Isalie!
Dinsdag sloten we ons project af en hiermee namen we ook afscheid van stagejuf Lies...

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hoi hoi,
We leerden weer veel weetjes over ons lichaam. Onze tong kan verschillende smaken
herkennen. Zo hebben we deze week van een lekker zoet ijsje mogen genieten voor de
7de verjaardag van Ireen, bedankt en proficiat hé meisje.
We worden geboren zonder tanden en krijgen daarna 20 melktanden. We hebben
snijtanden om eten af te bijten en met onze kiezen malen we het eten fijn.
Ons hart is een grote spier die werkt als een pomp en stuurt al het bloed met zuurstof
door ons lichaam.
Wat boeiend allemaal, tot volgende week.
Groetjes Sofie

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Dag lezertjes,
Deze week hebben we onze projectbundels
afgewerkt. We krijgen er volgende week een
projecttoets over.
In de themakring ging het over
homoseksualiteit. Alle kinderen van N4
vinden dat je mag verliefd zijn op wie je zelf
wil. Of dat nu iemand van hetzelfde geslacht
is of niet. Het is heel erg dat dit nog niet door
iedereen geaccepteerd wordt.
Bij muzische hebben we met duplo ritmes
gemaakt. Bij turnen deed N4 een
conditiecircuit en N3 de bieptest.
Groeten van Adriaan en Maxent

