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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Het minste wat we kunnen zeggen is dat het een bijzonder
(school)jaar was. Groot en klein zijn toe aan vakantie. Bij
deze wil ik iedereen: kinderen, leerkrachten, buschauffeur,
kinderverzorgster,poets- en keukenpersoneel,
administratief medewerker, vrijwilligers en ouders
bedanken voor hun inzet. Samen is het ons gelukt om in
uitzonderlijke omstandigheden onze kinderen te voorzien
in kwalitatief onderwijs.
De kinderen van N6 willen we veel succes wensen in hun
nieuwe school. We wensen jullie een mooie toekomst.
Onze droom voor volgend schooljaar: “Een coronavrij jaar
waar we ten volle onze leefschool kunnen laten bloeien.”
Bij deze willen we jullie al uitnodigen op onze
ijsbrekersavond op donderdag 26 augustus van 17u tot 19u.

AGENDA
 28/06:
oudercontact
12/12: oudervereniging
 29/06:
proclamatie
12/01: Nieuwjaarsreceptie
 26/08:
ijsbrekersavond om 17 uur
30/01: oudervereniging
 07/09:
vanaf 18 uur
24/02: infoavond
kinderactiviteit
 19/09:
je aperitief
27/02: pimp
leefgroepvergadering:
 12/11: facultatieve
Lg 2: 18 – 19dag
uur
 16 en 18/11:
leefgroepvergadering
Lg 1: 19
– 20 uur
 06 – 10/12:
Lg 5:cultuurklassen
20 – 21 uur N3 en N4
 23/12:
01/03: oudercontact
leefgroepvergadering
 24/12: school
omuur
12 uur
Lg 4: 18uit
– 19
 14/01: nieuwjaarsreceptie
Lg 3: 19 – 20 uur
 15
en 17/03:
leefgroepvergadering
05/03:
oudervereniging
 21
– 23/03:
boerderijklas
N2
17/03:
leefschoolband
+ouderfuif
 21/05:
17/05: lentefeest
oudervereniging
 07/06:
dag
27/05: facultatieve
Lentefeest/Communie
 11/06:
02/06:leefschoolfeest
Leefschoolfeest
 13
– 15/06:
geschiedenisklas lg5
12/06:
oudervereniging
 27/06: oudercontact
Praatcafé:
28/06: proclamatie
 21/12 vanaf 15.30 uur
Forum:
 09/02 vanaf 15 uur
 vanaf
14.30 uur
30/03 vanaf
15 uur
 26/06 vanaf 15.30 uur
Praatcafé:
Leerlingenraad:
vanaf 15.30 uur
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
Leerlingenraad:
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
 in
de leraarskamer
Ilse
leraarskamer
o.l.v. o.l.v.
Martine

MENU
MENU
Zie website
 Zie website

DEADLINES
 donderdag 12 u naar
flashboem@hotmail.com
DEADLINES

Veel leesplezier!
Ilse

 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 | Pareltjes
Beste ouders,
De laatste dagen van dit schooljaar. Een speciaal schooljaar...
We hebben de laatste dagen heel veel gevierd. Sayanne werd 4 jaar. Hieperdepiep
hoera! Manon en Ellie zijn jarig in juli. Die verjaardagen hebben we nu al gevierd.
We hebben ook heel hard genoten van ons festival! Dansen, springen, klauteren, ....
We sluiten ons schooljaar feestelijk af.
Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie. Tot volgend jaar! 😘

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag allemaal,
De laatste flashboem, wat is het jaar voorbij gevlogen.
Deze week maandag kregen we leuk nieuws: Moon is geboren. Zij is de kleine zus van
Anna en Lou. Welkom kleine meid ♥️
We vierden ook de verjaardag van Boris en Joni Annabel. Boris wou een kroon met een
kraanwagen op en Joni Annabel eentje met 3 muizen, een stuk kaas en 2 koekjes.
Dat waren 2 leuke om te maken! Gefeliciteerd lievekes en dank voor de traktatie!
We hadden ook een festival dag om toch op school nog eens een feest te hebben. Wat
was dat leuk!
Na een oproep voor materiaal om onze loosepartshoek te verrijken kregen we heel wat
binnen. Heel erg bedankt iedereen en kijk
maar eens naar de spiraal die Clara maakte
met de schelpjes van Victor, mooi he.
Dag allemaal, tot 1 september!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
We hebben onze laatste week feestelijk ingezet en afgesloten met een héél pak jarige
kindjes. Madeleine, Nout, Fenne, Mira, Mats en Joppe werden of worden allen 6 jaar in
de zomer en Mona viert haar 5de verjaardag. Proficiat aan al deze zomerkindjes en
bedankt voor de lekkere traktaties. We hebben er ten volle van genoten. Onze week
werd ook feestelijk afgesloten met ons kinderleefschoolfestival vol leuke activiteiten.
Een springkasteel, reuzespelen, dansen, waterspeelgoed, ballenspelletjes, ijsjes maken
in de zandbak en echte ijsjes eten, mmmmmmm! Iedereen was ook mooi verkleed en
we kregen bezoek van enkele bekendheden: Elza, Pikachu en Mickey Mouse waren ook
van de party. Kortom voor elk wat wils, een dagje om nooit te vergeten. Het schooljaar
is voorbij gevlogen en in deze moeilijke coronatijden was het een hele aanpassing voor
iedereen. Toch willen we iedereen bedanken voor het begrip. We kijken uit naar
'normalere' tijden waarin we jullie weer letterlijk van dichtbij kunnen betrekken bij ons
klasgebeuren. Geniet met volle teugen van de zomervakantie. Mooi weer, buiten
spelen en gewoon genieten van elkaar. Wij gaan dat alvast doen.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 5 | Griffioenen
Hard gewerkt deze week! Het was namelijk toetsenweek deze week. In de namiddag
bereidde N6 de proclamatie voor. De week werd feestelijk afgesloten met een
grandioos festival.
Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!

LENTEFEEST N1
Feest, feest, feest !!!
Proficiat aan alle feestelingen van het eerste leerjaar die zondag hun lentefeest hebben
gevierd!!! Tussen het onweer op zaterdagnacht en de regen op maandagochtend,
hebben wij het geluk gehad om terug te kunnen genieten van een prachtige, warme,
gezellige, zonnige dag! Het was een dag vol mooie herinneringen om nooit meer te
vergeten! Deze keer niet in het Gentbos, maar op onze eigen school. Door de vele
helpende handen werd onze schooltuin in een feestelijk kleedje gestoken!
Merci aan alle helpers!!!!!!!!
Groetjes, juf Ellen

OVERZICHT BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2021-2022
Activiteiten:
26/08/2021: ijsbrekersavond om 17 uur
07/09/202:1 Infoavond vanaf 18 uur (leefgroep 3, 2, 1, 5, 4)
19/09/2021: Pimp je aperitief
16/11/2021: leefgroepvergadering leefgroep 1, 4 en 5
18/11/202:1 leefgroepvergadering leefgroep 2 en 3
spaghettifeest: nog te bepalen
23/12/2021: oudercontact
14/01/2022: nieuwjaarsreceptie
15/03/2022: leefgroepvergadering leefgroep 2, 1 en 5
17/03/20212 leefgroepvergadering leefgroep 4 en 3
/03/2022: start inschrijfperiode broer/zus
/04/2022: start inschrijfperiode iedereen
21/05/2022: Lentefeest
Eerste Communie: nog te bepalen
11/06/2022: Leefschoolfeest
27/06/2022: oudercontact
28/06/2022: proclamatie
Extra muros:
06/12 – 10/12/2021: cultuurklas leefgroep 4
21/03 – 23/03/2022: boerderijklas niveau 2
13/06 – 15/06/2022: geschiedenisklas leefgroep 5
Extra vrije dagen:
12/11/2021: facultatieve dag
07/06/202:2 facultatieve dag
pedagogische studiedag: nog te bepalen
Schoolvakanties
01/11/2021 – 07/11/2021: herfstvakantie
27/12/2021 – 09/01/2022: kerstvakantie
!! opgepast !! Op vrijdag 24/12/2021 is er geen school in de namiddag!
28/02/2022 – 06/03/2022: krokusvakantie
04/04/2022 – 18/04/2022: paasvakantie

