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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Het was een drukke en leerrijke week.
De leerlingen van leefgroep 5 beleefden een fantastische
natuurweek. Leren door ervaren werd maximaal benut.
Bedankt aan iedereen die zijn steentje bijdroeg om dit
mogelijk te maken.
Ook de kinderen van de 3de kleuterklas hadden een fijne
namiddag dankzij de creativiteit van de ouders. Als afscheid
van hun kleuterjaren voerden de kinderen allerlei
opdrachten uit tijdens een thematische wandeling. De
kinderen hielpen de circusdirecteur want alle
circusartiesten zaten in quarantaine.
De kinderen van de 2de kleuterklas trokken naar de
boerderij.
We wensen de kinderen van N6 veel succes met de OVSGtoetsen.
Verkeer: Op onze zone 30-poster kleven al veel Beloofd!
stickers. Bedankt.
Door duurzaam naar school te komen konden de kinderen
de letters van Sam de Slang versieren. Ze zijn erin geslaagd
om alle letters te versieren. Binnenkort verdienen ze een
lekker ijsje.
Inschrijvingen 2021-2022: Woensdag 23 juni kunnen
ouders inschrijven tussen 17u en 18u30. Dit kan na het
maken van een afspraak met Ilse op het nummer
09/362.49.63 of via mail ilse.degusseme@leefschool.be
Betreft wijziging keuze levensbeschouwing: Wie van
keuze wenst te veranderen voor het schooljaar 2021-2022
dient voor 30 juni 2021 een nieuw formulier in te vullen en
aan Ilse terug te bezorgen. Daarna is geen wijziging meer
mogelijk. Wie niets wenst te wijzigen, hoeft ook niets aan
te vragen en in te vullen.
Opvang: Vorig jaar, tijdens de eerste coronagolf, verhuisde
de opvang naar de buitenruimte voor de nieuwbouw en de
binnenruimte van de oude refter. Na een positieve
evaluatie door de opvangdames en het team werd beslist

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

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.

dit te behouden. Ondertussen werd de binnenruimte volledig geïnstalleerd en zijn er
heel wat leuke speelhoekjes voor de kinderen. Er zijn ook gezelschapsspelletjes, strips,
tekenmaterialen … Ook voor buiten is er al heel wat spelmateriaal voorzien voor de
jongste kinderen. Met de kinderen van het lager gaan we samen bekijken wat hun
noden zijn zodat ook zij over voldoende spelmateriaal beschikken om buiten te spelen.
Ook het idee om één (of meerdere) speeltuigen te voorzien, ligt nog op tafel.
Ter info: momenteel is een deel van het grasplein afgebakend met linten omdat een
aantal putdeksels hoger liggen dan de omliggende grond. Voor de veiligheid van de
kinderen kan daar nu tijdelijk niet meer gespeeld worden. We denken na over een
duurzame oplossing. In het verleden werd al aarde aangevoerd rond de deksels maar dit
bleek geen blijvende oplossing te zijn. Alle suggesties zijn welkom.
Veel leesplezier!
Ilse

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hallo iedereen,
Deze week leerden we nog onze allerlaatste letter van Isra. Ze had allemaal voorwerpen
mee met de letter 'F'. De F van feest en festival, waar we deze week mee bezig geweest
zijn.
Dinsdagnamiddag kregen we verontrustend nieuws van de circusdirecteur. Hij zit in
quarantaine wegens corona en had de hulp nodig van de derde kleuterklas. We werden
mee op sleeptouw genomen door de clowns en moesten de pijlen volgen. Onderweg
hebben we allemaal opdrachtjes moeten vervullen. Circusyoga, schminken en kunstjes
doen voor de foto's, letters en cijfers zoeken, genieten van een ijsje en een sapje en
lopen op een touw. We hebben het allemaal gedaan. We kregen dan ook een verrassing
van de circusdirecteur, een mooie pennenzak om naar het eerste leerjaar te gaan. En ja
hoor wat zijn we klaar om te vertrekken naar de volgende groep.
Op woensdag en vrijdag hebben we zelfs al eens mogen proeven van hoe het er aan toe
gaat in dat 1ste leerjaar. Op vrijdagnamiddag tijdens het forum hebben we met veel
trots verteld dat ze er klaar voor zijn. En dit met een afstudeerhoedje en een echt
diploma . Een hele dikke proficiat aan al onze kindjes en een hele dikke merci aan al
jullie mama's en papa's die er zo een mooie, fijne namiddag hebben van gemaakt.
Groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hier zijn we weer met nieuws uit het tweede leerjaar!
Maandag gingen we op uitstap naar de boerderij, daar beleefden we een super leuke
dag! We zagen verschillende dieren, maakten ons eigen brood, maakten een ritje met
de kar en konden op het einde genieten van een heerlijk ijsje. Hieronder alvast enkele
sfeerbeelden:

Op donderdag kwamen we allemaal verkleed als echte supporters van de Rode Duivels;
nu zullen ze zeker winnen!
In de klas leren we nog verder over de boerderijdieren. Volgens week belooft het een
actieve week te worden want dan gaan we sporten!
Vele groetjes, N2

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Dag iedereen
Hopelijk hebben alle papa's genoten van de vaderdag! Wij waren super benieuwd wat
ze van onze cadeaus vonden. Vorige vrijdag pakten ze we in en zondag gaven we ze af.
Ze waren suuuuuper blij!
Deze week is er toetsenweek voor rekenen. Na elke toets verbeteren we de foutjes
samen met de juf. Morgen is er nog 1 toets, dan zijn we klaar!
We leerden ook een supporterslied aan van de Rode Duivels en vandaag was iedereen
verkleed. ALLEMAAL SAMEN: GO GO BELGIE GO!!!!

Groetjes van Basil en Stiene

Leefgroep 5 | Griffioenen
Ook deze week was er natuurweek voor ons. Op dinsdag deden we een
klimaatfietstocht. We fietsten door Oosterzele en stopten hier en daar … eerst bij Peter
en Karen die ons vertelden over ecologisch bouwen, daarna leerden we bij Hannes de
voordelen van ontspullen. Bij Elena en Andy kregen we een boeiende uitleg over
vegetarisme. Er wachtte ons daar ook een heerlijk stuk watermeloen. Daarna fietsten
we verder naar het Rijkbos waar we mochten picknicken. Daarna vertelden Mieke,
Maaike en Felix over de zelfplukbloemenboerderij. Voor we naar school fietsten,
stopten we nog even bij Dirk, de opa van Nino. Hij vertelde o.a. over hoe je
verschillende biotopen kan aanleggen in je tuin. Het was een toffe en interessante
tocht. Dank je wel allemaal! Donderdag sloten we de natuurweek af met een
vlottentocht in Gent. We testten onze vaartuigjes en ze deden het goed! Ze bleven
drijven!!!!

Vlottentocht

Klimaatfietstocht

