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E D I T O R I A A L & LEEFSCHOOLNIEUWS
Hé hé … wat een prachtige week!
Veel zon, veel buiten werken, spelen en leren, veel
uitstappen en als kers op de taart: een gedeeltelijke
zonsverduistering …

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

Veel leesplezier!

MENU
Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week geknutseld, getekend en geschilderd voor onze
lieve papa's. Hopelijk maken jullie er zondag samen een
mooie dag van, geniet van elkaar. We hebben deze week
ook al volop genoten van de stralende zon en ook in ons
tuintje was het lekker vertoeven.
Op donderdagmiddag hebben we een eclipsbrilletje op
onze neus gezet om ons te laten verwonderen door de
gedeeltelijke zonsverduistering, zagen jullie dit ook?
Toedeloe,
Valentine

 Zie website

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.

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Deze week hard gewerkt om de cadeautjes voor Vaderdag af te werken, oef het is
gelukt. Geniet van jullie leuke dag met een verfrissend drankje erbij 😉.
Donderdag was een bijzondere dag, na een educatief filmpje keken we met z'n allen
hoe de maan een stukje uit de zon had gegeten.
Op vrijdag hebben we genoten van onze allerlaatste boekenkring van dit jaar. Dit keer
een boekje van Andres.
We kijken met z'n allen uit naar volgende week want dat is er feest voor de derde
kleuterklas.
Groetjes Sofie

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag iedereen,
Deze week werkten we volop aan onze vaderdagcadeau. Daarvoor moesten we veel op
onze groene speelplaats vertoeven 😉 Hopelijk genieten de papa’s van hun cadeautjes
en van de extra aandacht!
We genoten ook van een heel mooi natuurfenomeen: een gedeeltelijke
zonsverduistering. We leerden er al eerder over, maar we hebben toch nog eens
herhaald hoe het komt dat de zon een stukje bedekt wordt. De maan zit er letterlijk
voor iets tussen!
Volgende week maandag gaat N2 een dagje vertoeven op de Vierhoekshoeve in
Gijzenzele en gaan we de hele week verder leren over de boerderij.
Warme groeten en een fijn weekend!
De juffen van leefgroep 3

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Dag iedereen!
Wij kozen deze week onze nieuwe projecten. Ja hoor, je leest het goed: we kozen er 2!
11 stemmen gingen naar 'wij willen sketches maken' en 10 stemmen gingen naar 'wij
willen de mol naspelen'. We zijn al twee dagen bezig en iedereen vindt het super tof!
Volgende week is het toetsenweek, dat is minder tof.
Vandaag keken we met speciale brilletjes naar de zonsverduistering, dat was chic!
Precies of iemand had er een stukje uit gebeten!
Morgen nemen we ons vaderdagcadeautje mee naar huis om dan zondag af te geven.
Hopelijk zijn de papa's er blij mee!!
Groetjes van Hazel en Maxent

Leefgroep 5 | Griffioenen
Hoi iedereen
Wij hebben natuurweek. Dat is supertof! Er kwam een wetenschapsgoochelaar langs.
We bezochten een imker. We deden een oriëntatietocht (en liepen maar een heel klein
beetje verloren ). We bezochten ook het planetarium in Brussel ‘kijk juf … hoe klein de
aardbol is in de ruimte!’ en we kregen een workshop over drijven en zinken en een
opdracht om een drijvend voertuig te maken. Dat gaan we dan volgende week testen
op de Leie in Gent. Tussendoor leerden we over de atlas en maakten we een verrassing
voor onze papa’s. En als toemaatje was er nog de gedeeltelijke zonsverduistering!
Volgende week meer …
Enkele sfeerbeelden

Oriëntatietocht in Geraardsbergen

Planetarium in Brussel

Workshop zinken en drijven

Wetenschapsgoochelaar

Bezoek aan de imker

