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EDITORIAAL
Het mooie weer is voorbij. We nestelen ons gezellig binnen
maar blijven verwonderd kijken naar de wereld rondom
ons. Optische illusies, gleufjes maken in een doos, een
vreemd donkergroenblauw ei … Ook nieuwsgierig
geworden?
Veel leesplezier!
Els

DERDE GROTE APPEL-, PEER- EN
APPELSAPVERKOOP

Beste ouders,
Jullie kregen reeds een briefje
mee i.v.m. de jaarlijkse appel-,
peren- en appelsapverkoop.
Met deze opbrengst worden er
materialen aangekocht om de
speelplaats te verrijken, dus hoe meer jullie
aankopen, hoe meer leuke dingen voor jullie
kinderen! :-)
Dit jaar hangt er ook een uitdaging aan vast: de
projectgroep die (volgens het aantal kinderen)
het meest verkoopt krijgt €100 om vrij te
besteden.
Dus spreek jullie tantes, buren, ... maar alvast
aan!
Uiterste aankoopdatum is dinsdag 29/09/2020.
Groetjes en veel succes!

AGENDA






05/10:
dag
12/12: facultatieve
oudervereniging
28/10:
pedagogische studiedag
12/01: 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:
nieuwjaarsreceptie
01/03: leefgroepvergadering
 03/02: Lg
pedagogische
studiedag
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
 25/04:
lentefeest/eerste
communie
09/02 vanaf
15 uur
 03/05-07/05:
natuurweek
lg 5
30/03 vanaf 15
uur
 25/05:
facultatieve
dag
26/06 vanaf
15.30 uur
 26/05: pedagogische studiedag
Leerlingenraad:
28/06: oudercontact
 29/06:
19/12, proclamatie
23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
Forum:
leraarskamer o.l.v. Martine
 vanaf 14.30 uur
Praatcafé:
 vanaf 15.30 uur

MENU

Leerlingenraad:
 in
leraarskamer o.l.v. Martine
Ziedewebsite

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

DEADLINES

Leefgroep 1 | Pareltjes
Hallo allemaal,
We zijn volop gestart met ons project... We maken volop kennis met het beroep van ‘ de
postbode’.
We gingen zijn kleren waarnemen want de postbode heeft kleren voor bij warm weer
maar ook koud of regen weer.
Als we een briefje willen versturen? Wat hebben we dan allemaal nodig?
- een rode brievenbus
- briefjes, kaartjes, envelopjes, postzegels
- een postkantoor
- een postbode
Dit kreeg allemaal een plaatsje in onze klas en we gingen volop briefjes schrijven,
tekenen, briefjes posten, brievenbussen legen, ....
We leerden ook al een leuk liedje over de postbode, gingen brieven sorteren volgens
kleur en aantal, brievenbussen knutselen voor ons zelf.
Hoe kunnen we een gleufje maken in onze doos? We gingen experimenteren? Met een
mes, een schaar, een priknaald, ...? We gingen voor de priknaald.
Groetjes, de postbodes uit de pareltjesklas!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes met hun eerste project : 'Toet-toet, rijdt de trein!' en
als je even 'Bumba + trein' intikt op een zoekmachine dan weet je ook waar deze titel
vandaan komt!
We zijn er maandag direct ingevlogen want de Schelpjes waren niet te houden en de
treinen ook niet.
We gaan dit project de volgende 2 weken en op de planning staat onder andere : groot
rollenspel met zelfgemaakte trein, sporen door de klas, loket, ... heel veel meten en
tellen, experimenteren met lijnen, leren gesloten circuits maken met
speelgoedtreinsporen, leren een brug maken, dramatiseren, in de zandbak sporen
maken en inleggen met takjes en nog veel meer.
Volgende week maandagnamiddag gaan we samen met de Pareltjes naar een
toneelvoorstelling in De Kluize en donderdag, hou jullie vast ...
Donderdag gaan we met de trein naar Merelbeke, daar het station waarnemen, een
koekje eten en weer terug naar Scheldewindeke met de trein. Daar kijken we
ontzettend naar uit!
'k Zie een machinistje draaien aan een wieleke, hakkehakketuuttuut, weg zijn wij,
daaag!!!
ps. Vergeten jullie niet om regelmatig naar Smartschool en Whatsapp te kijken?

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Ons nieuw project is een feit: hoe worden dieren geboren? Uit een ei? Of toch niet? Uit
de buik? We konden reeds baby-egeltjes waarnemen in onze leefschooltuin en
verschillende eieren waarnemen. Een supergroot struisvogelei kon de kring rond gaan
zonder te sneuvelen. Maar wees gerust, zo'n reuze ei is ook mega sterk! Een gewoon
kippenei probeerden we ook met 1
hand kapot te krijgen maar was ook
niet zo simpel! Moeten jullie ook
echt eens proberen, plezier
gegarandeerd en het levert super
gekke bekken op.
Ook een geheimzinnig
donkergroen-blauw ei passeerde de
revue. Nieuwsgierig van welk
diertje? In de klas dachten ze van
een giraf tot een krokodil!!! We
leerden ook ons eigen gekookte
eitjes pellen en versnijden.
Volgende week meer nieuws!
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste ouders,
Deze week hebben we verder gesprokkeld voor ons nieuw project. We deden een
stemronde en hielden zo nog 5 ideeën over. Daarna bereidden we per groepje een
reclameronde voor. Dit diende om ons project aantrekkelijk te maken en de andere
kinderen te overhalen om hiervoor te stemmen. We kwamen samen met de
Stokstaartjes en hielden nog 6 projectideeën over: film, ruimte, Olympische spelen,
dieren, naaien en muziek. En het werd....... OLYMPISCHE SPELEN 😄
Gekko groetjes van Bent en Merel!

Leefgroep 5 | Griffioenen
Welkom
Deze week waren de laatste dagen warm weer.
Het 6de heeft geleerd over de dode hoek, heeft een pop gered in een rookkamer en
heeft geleerd wat je moet doen bij brand. Dat was super spannend! En iedereen is er
levend van af gekomen!

We hebben dinsdag ons kunstwerk afgewerkt en
volgende week doen we onze tentoonstelling.
Hopelijk komen jullie allemaal kijken naar onze
prachtige kunstwerkjes, natuurlijk wel met
mondmasker!
We hadden veel expo’s en actua’s deze week.
Donderdag was het een allesdagje met muzische,
project, niveau en turnen.
Nog een fijne week iedereen!
Groetjes van Billie en Briek

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
25/04/2021: Lentefeest/Eerste Communie
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
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