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EDITORIAAL
We genoten deze week alweer van het prachtige weer.
Buiten eten, buiten spelen, buiten leren … Heerlijk!
Alle groepen zijn druk aan het sprokkelen. Sommigen
startten al met een eerste project. Benieuwd wat er leeft in
de leefgroep van uw kind? Ontdek het in deze flashboem!
Els

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Afwezigheden wegens ziekte: Dit is van toepassing bij
kinderen van de lagere en kleuters die een jaartje langer in
het kleuteronderwijs blijven.
Wanneer je kind ziek is voor een periode van maximaal drie
opeenvolgende dagen dan kan je als ouder deze verklaring
dateren en ondertekenen. Dergelijke verklaring kan je
maximaal viermaal per schooljaar aanwenden. Dit kan dus
enkel met de reden : ziekte. In de loop van deze week werd
het formulier met de 4 strookjes met je kind meegegeven.
Gelieve deze strookjes te gebruiken en direct terug te
bezorgen aan de leerkracht na de periode van afwezigheid.
Dank voor jullie medewerking.
Warme maaltijden: Vanaf maandag 21 september starten
we terug met het aanbieden van warme maaltijden. Is jouw
kind hiervoor nog niet ingeschreven en wens je dit dan kan
je contact opnemen met het secretariaat op het nummer
09/362.49.63.
Brandweeroefening: Tweemaal per schooljaar wordt een
brandweeroefening gehouden met kinderen en personeel.
Dit ging door op maandag 14 september. De evacuatie
verliep erg rustig en vlot. We zijn met zijn allen zeer goed
voorbereid maar laat ons hopen dat het steeds bij een
oefening mag blijven.
Geld voor abonnementjes mag binnengebracht worden
tot en met donderdag 24 september 2020 bij juf Els.
Martine

AGENDA






05/10:
dag
12/12: facultatieve
oudervereniging
28/10:
studiedag
12/01: pedagogische
Nieuwjaarsreceptie
10/11:
voor
30/01: leefgroepvergadering
oudervereniging
leefgroep
1, 4 en 5
24/02: kinderactiviteit
12/11:
27/02:leefgroepvergadering
leefgroepvergadering:voor
leefgroep
2 en
Lg 2:
18 3– 19 uur
 21/11: spaghettifeest
Lg 1: 19 – 20 uur
 17/12: oudercontact
Lg 5: 20 – 21 uur
 08/01:
01/03: nieuwjaarsreceptie
leefgroepvergadering
 03/02: pedagogische
studiedag
Lg 4: 18 – 19 uur
 01/03: start
Lg 3: inschrijfperiode
19 – 20 uur
 broer/zus
05/03: oudervereniging
 16/03:
leefgroepvergadering
voor
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
2, 1 en 5
 leefgroep
17/05: oudervereniging
 18/03:
27/05: leefgroepvergadering
Lentefeest/Communievoor
4 en 3
 leefgroep
02/06: Leefschoolfeest
 22/03:
inschrijfperiode
12/06: start
oudervereniging
iedereen
Praatcafé:
24/03-26/03: boerderijklas N2
 19/04-21/04:
bosklas
21/12 vanaf 15.30
uurN3 en N4
 03/05-07/05:
natuurweek
lg 5
09/02 vanaf 15
uur
 25/05:
facultatieve
30/03 vanaf
15 uur dag
 26/05:
pedagogische
26/06 vanaf
15.30 uurstudiedag
 28/06: oudercontact
Leerlingenraad:
29/06: proclamatie
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
Forum:
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
 vanaf
14.30 uur
leraarskamer
o.l.v. Martine
Praatcafé:
 vanaf 15.30 uur

MENU

Leerlingenraad:
 in de leraarskamer o.l.v. Martine
 Zie website

MENU
DEADLINES
Zie website

 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
 donderdag
12 u 11.30u
naar
voor woensdag
martine.vandemoortele@sgr18.be
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

DEADLINES

Leefgroep 1 | Pareltjes
Dag lieve ouders,
We gingen de eerste keer sprokkelen dit schooljaar! Het was heel fijn om te zien dat er
zoveel materialen en interesses waren bij de kinderen.
De postbode, vliegtuigen, een bus, een mixer, een papegaai, krabben uit de zee,....
Maar er kwamen heel veel vragen en interesses voor het kaartje en de envelop die
Lucas meebracht. Waar moeten we met onze brieven naartoe? Voor wie is die brief? Is
die brief dan voor de postbode?
Dus heel veel vragen om mee aan de slag te gaan!
We gingen ook op zoek naar verschillende kleuren buiten op ons schooldomein, we
gingen de gevoelens gaan ontdekken en uitbeelden, krullenbol, turnen, ...
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Na 2 weekjes zijn we klaar om aan het
sprokkelen te beginnen. Iedereen bracht iets
mee en/of kon vertellen waar hij interesse in
had. Sommige sprokkels werden geschrapt
omdat deze reeds aan bod kwamen vorig
schooljaar. Wat het is geworden hoor je heel
binnenkort. Verder hebben we een
beeldactiviteit rond schaduwen gedaan en dit
met een stralende zon. We genoten ook van
een verfrissend voetbad en waterhoekjes in
onze tuin, waar het zalig vertoeven was dezer
dagen! Ook weten we nu wie de grootste en
kleinste is van de klas en konden we dit zelf
'meten' met voetjes. Ook spelenderwijs
lettertjes en namen van klasgenootjes leren
kennen was reuzeleuk.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo daar,
Wat een prachtig weer om buiten te spelen. Heb je de foto's al gezien met al die blije
gezichtjes? We kozen allemaal 1 soort speelgoed, namen het mee naar buiten en deden
daar ons hoekenwerk. In de lettertas van Ilya zaten deze week allemaal spullen met de
letter 'A'. Tijdens rekenen hebben we dieren geteld en teruggeteld (10,9,8,7,...) en we
leerden wie de eerste, tweede, laatste,... in de rij staat. Deze week waren we ook
allemaal 'artiest' met verf en kwast en ontwierpen onze eigen boekentas. De letter 'A'
lijkt op de tent die we vorige week leerden kennen tijdens de yoga, dus hebben we de
driehoek (tent) ook leren schrijven tijdens krullenbol. Tussen al die interessante
activiteiten gingen we ook nog eens op zoek naar een nieuw project, daar vertel ik
volgende keer meer over.
Tot gauw, Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag ouders,
De maanvisjes en zeepaardjes hebben hun
eerste project gekozen: hoe verzorg je een
paard?
Dankzij een bezoek aan een equilibre
(therapie met paarden), filmpjes en
verschillende boeken komen we meer te
weten over paarden. Volgende week
bezoeken we ook een paardenmanege.

Welkom Wannes in het tweede leerjaar en zeepaardjes!
Groeten,
Zeepaardjes en maanvisjes

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste lezers,
Deze week hebben we gesprokkeld voor een nieuw project. We
hadden nog niet zoveel ideeën en gaan er daarom vrijdag mee
verder. Donderdag deden we met leefgroep 4 een
verkeerswandeling. Onderweg bespraken we de verschillende
verkeersborden en speelden spelletjes in de speelstraten rond onze
school. N3 heeft deze week veel verschillende lieve juffen in de klas
gehad: juf Sien, juf Karolien, juf Els en juf Lina. N4 deed dinsdag
outdoor learning voor de soorten hoeken van een driehoek.
Tot de volgende!
Gekko groeten van Warre en Bent

Leefgroep 5 | Griffioenen
Welkom
We hebben deze week veel plezier gemaakt en hard gewerkt in dit warme weer.
We leerden een tekening met houtskool maken, in de les Nederlands mochten we aan
elkaar voorlezen, we zijn gaan turnen en we hebben onszelf getekend als selfie bij
muzische.
In project kunst hebben we verder gewerkt aan ons eigen kunstwerkje: tie dye,
beeldhouwen met steen of hout, schilderen op doek, een lied op de piano leren spelen,
fotograferen van de natuur … Binnenkort kunnen jullie dit bewonderen in ons museum.
Hopelijk hadden jullie ook zo’n toffe week!
De griffioenen

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Activiteiten
27/08/2020: ijsbrekersavond om 17 uur
08/09/2020: Infoavond vanaf 18 uur (leefgroep 3, 2, 1, 5, 4)
13/09/2020: Pimp je aperitief
20/09/2020: Lentefeest (editie 26 april 2020)
10/11/2020: leefgroepvergadering leefgroep 1, 4 en 5
12/11/2020: leefgroepvergadering leefgroep 2 en 3
21/11/2020: spaghettifeest
17/12/2020: oudercontact
08/01/2021: nieuwjaarsreceptie
16/03/2021: leefgroepvergadering leefgroep 2, 1 en 5
18/03/2021: leefgroepvergadering leefgroep 4 en 3
01/03/2021: start inschrijfperiode broer/zus
22/03/2021: start inschrijfperiode iedereen
Lentefeest/Eerste Communie datum nog te bepalen
05/06/2021: Leefschoolfeest
28/06/2021: oudercontact
29/06/2021: proclamatie

Extra muros
24/03 – 26/03/2021: boerderijklas niveau 2
19/04- 21/04/2021: bosklassen leefgroep 4
03/05 – 07/05/2021: natuurweek leefgroep 5

Extra vrije dagen
05/10/2020: facultatieve dag
28/10/2020: pedagogische studiedag
03/02/2021: pedagogische studiedag
25/05/2021: facultatieve dag
26/05/2021: pedagogische studiedag

Schoolvakanties
02/11/2020 – 08/11/2020: herfstvakantie
21/12/2020 – 03/01/2021: kerstvakantie
15/02/2021 – 21/02/2021: krokusvakantie
05/04/2021 – 18/04/2021: paasvakantie

INTERACTIEVE LEZING: MEDIAWIJSHEID

