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E D I T O R I A A L & LEEFSCHOOLNIEUWS
Ter nagedachtenis van Christine, mama van Wodan,
Vladimir, Puk en Fee.
We wensen de kinderen en hun familie veel sterkte met dit
verlies.

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

MENU

Praatcafé:
DEADLINES
 21/12 vanaf 15.30 uur





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

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

MENU
 Zie website

Bedankt aan de leerkrachten die op een serene manier aan
de slag gingen met de kinderen.
Pedagogische studiedag: Op woensdag 26 mei zijn we aan
de slag gegaan rond sociaal emotioneel leren. In de loop
van dit schooljaar volgden we een professionaliseringstraject bij gedragsdeskundige Kees Van Overveld. Deze
studiedag sloot daar mooi op aan. Volgend schooljaar
willen we SEL stap voor stap implementeren op onze
school. We behouden en optimaliseren wat we reeds
toepassen op onze Leefschool. We zien enkele groeikansen
en gaan hiermee volgend schooljaar aan de slag.

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.

We gaan inzetten op drie sporen nl. de kinderen vaardigheden aanleren, inzetten op de
omgeving en de interactiestijl van de leerkracht. In het kader van inzetten op de
omgeving zijn we op zoek naar ouders die onze gevoelsplekjes op de speelplaats willen
opfrissen. Een oproep volgt later.
Overgangsmomenten gaan door op donderdag 10 juni en woensdag 16 juni. Meer info
volgt in mail van juf Sofie.
Zonsverduistering op 10 juni: We kijken uit naar de gedeeltelijke zonsverduistering.
Eclipsbrilletjes zijn op school aanwezig.
Laatste schooldag: Woensdag 30 juni is het geen school meer voor de kinderen. Op die
dag gaat het team het voorbije schooljaar evalueren en al voorbereidingen treffen voor
het volgende schooljaar. Het Vinkemolentje is open vanaf 11u35 net zoals op een
reguliere woensdag. In de voormiddag is er geen opvang voorzien op school.
Dinsdag 29 juni is een gewone schooldag tot 15u30.
Festiviteiten: Volgende week krijgen we meer duidelijkheid onder welke vorm de
proclamatie en het lentefeest kunnen doorgaan. Met het team zijn we op zoek naar een
alternatief voor ons schoolfeest. De coronamaatregelen laten het jammer genoeg nog
niet toe om samen te komen op school en te genieten van een gezellige babbel, drankje
en een hapje. Als alternatief willen we onze kinderen een fijne feest- en speeldag
bezorgen op school. Meer info volgt.
Veel leesplezier!

Leefgroep 1 | Pareltjes
Beste ouders,
De voorbije week kreeg Lou er een broertje bij. Welkom Toots!
Maar ook Sayanne werd deze week grote zus. Welkom Siënna!
En naast dit heugelijke nieuws hadden we ook nog een verjaardagsfeestje in de klas.
Mories mocht 4 kaarsjes uitblazen. Hieperdepiep hoera!
We gingen deze week op insectenzoektocht. We vonden lieveheersbeestjes,
pissebedden, rupsen, wormen, een kever, .... we gingen deze dan ook gaan bekijken en
onderzoeken. We bespraken de evolutie van rups tot vlinder, maakten een leuke vlinder
tijdens krullenbol, beluisterden het verhaaltje van rupsje nooitgenoeg én speelden het
na! Sluipen als een rups en vliegen als een vlinder. We gingen ook met de parachute aan
de slag. De lieveheersbeestje vlogen in de lucht op onze parachute.
Volgende week gaan we aan de slag rond het verkeer! Vergeet jullie fietsen niet!
Groetjes Stefanie

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
Ons nieuw project gaat over kriebelbeestjes en we wilden weten welke beestjes we in
de grond, op de grond en in de lucht konden vinden. We bekeken ook de evolutie van
eitje tot vlinder, speelden 'Rupsjenooitgenoeg' na aan de verteltafel en dramatiseerden
het liedje 'vertel eens vlinder' (je kan het vinden via Youtube).
Warre werd 4 jaar en Lucille 3: hiephiephiep en gelukkige verjaardag lieve schatten!!
Voor Fee maakten we tekeningen om in haar troostboek te kleven, klaspop Kobe had
veel te warm en deed altijd maar al zijn kleertjes uit en we deden ook iets met een
plankje en kleefband, maar wat het gaat worden dat vertellen we nog niet! Kijk maar
eens naar de foto's hoe Wilma en Warre geconcentreerd aan het werken zijn!
Volgende week werken we een hele week rond het verkeer en mogen we allemaal onze
fiets meebrengen naar school. Tring-tring, tuur-tuut; dat wordt leuk!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week hebben we genoten van het mooie weer maar ook van de verkeersweek. We
hebben volop onze fietsvaardigheden geoefend, leren oversteken als voetganger en
passagier geweest op de bus. Tijdens onze verkeerswandeling ontdekten we vele
verkeersborden en ook op de speeltuin moesten we op zoeken naar verkeersborden.
Bij krullenbol leerden we een fiets 'krullenbollen' en de racebaan hebben we ook nog
eens herhaald.
Ring ring, Valentine en de kikkertjes

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo daar,
Wat een leuke week. Het zonnetje scheen dus hebben we elke dag kunnen fietsen. En ja
hoor onze vaardigheden zijn er op vooruit gegaan. Geen helling, daling of bocht is nog
te moeilijk voor ons. We hebben dan ook ons diploma dik verdient.
Op donderdagnamiddag konden we dan eindelijk eens op uitstap. We gingen al
wandelend op zoek naar verkeersborden tot we uitkwamen aan de speeltuin van de
kluize. Daar hebben we fijn gespeeld, een koekjes- picknick gehouden en een
verkeerszoektocht gedaan. De dag eindigde met een ritje op de bus.
Tussendoor hebben we ook nog stiekem aan een cadeautje voor onze papa's gewerkt
en konden we nog eens yoga doen dankzij Jolien, de mama van Madeleine. Ze heeft
voor ons een yogafilmpje gemaakt die we op school konden bekijken terwijl wij dan in
de verschillende houdingen konden gaan staan. Bedankt Jolien.
Groetjes Sofie en tot volgende week.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag allemaal,
hieronder de nieuwtjes van N1 en N2!
Vorige week werkten wij in project rond het thema
gezinnen. We leerden dat er verschillende soorten
gezinnen zijn en stelden ons eigen gezin voor. We
maakten een unieke stamboom!
Deze week gaan we van start met het thema
recycleren en sorteren. We leren waarom en hoe
we moeten sorteren. In de muzische les gaan we
creatief aan de slag met recycleerbaar materiaal,
spannend!
Om op de hoogte te blijven van wat wij allemaal
ondernemen in de klas, kan je altijd terecht op onze
foto pagina:
https://photos.app.goo.gl/odNwQy9b9T295oWa8
Lieve groet van de kinderen en de juffen van het
eerste en tweede leerjaar.

Verkeersweek deze week:
Fietsbehendigheid, delen van de fiets,
veilig oversteken en zichtbaar zijn in het
verkeer stonden deze week in de kijker.
Om te zien hoe het eraan toe ging, kan je
foto's zien in onze googlemap (zie hoger)
Groeten,
De juffen van leefgroep 3

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste ouders
Ons project rond GWP (eerste wereldoorlog, temperatuur en planten) is afgelopen. We
hebben er een toets over gemaakt.
We zijn vorige vrijdag naar de mama van Merel gegaan om ons vaderdagcadeau te
maken. Wat het precies is, blijft nog even een verrassing!
We proberen sinds een paar weken om duurzaam naar school te gaan! Dit doen we al
SUPER! Daarom kregen we al een eerste beloning: langere speeltijd! Joepiee!

Marcel was maandag jarig en Flore vorige weken. Dat hebben we gevierd met wat
lekkers en spelletjes!
We zijn aan het sprokkelen voor een laatste nieuw project. Benieuw wat het wordt?
Lees dan zeker de Flashboem van volgende week!
Groetjes
Louise, Aliéna, Maxent en Hazel

Leefgroep 5 | Griffioenen
In project werkten we rond het menselijk lichaam. Na het opzoekwerk moesten we in
kleine groepjes een spel maken om de leerstof in te oefenen. Dinsdag was het dan
spelletjesdag. Het was heel leuk om spelenderwijs te leren!
Het was ook een echte feestweek want er waren heel wat jarigen: Guus, Lena, Nathan
en Jackie. Hiep hiep hoera!
Groetjes van de Griffioenen

