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EDITORIAAL
Deze week konden we genieten van een prachtige
kunsttentoonstelling van leefgroep 5. Ook de jongsten
beleefden een hoogtepunt: met de bus naar het toneel!
De leefschoolkinderen ontpopten zich tot rasechte
ondernemers: de appelen en peren vlogen de deur uit.
Dank je wel aan alle enthousiaste kopers en verkopers!
Veel leesplezier!
Els

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Schoolfotograaf: Vrijdag 25/09 kwam de schoolfotograaf
langs. Van al onze kinderen werden de individuele foto’s
genomen. Voor de klasfoto’s lagere zal de fotograaf
terugkomen omdat de vele regenbuien roet in het eten
gooiden.
Facultatieve dag:Maandag 5 oktober is er geen school voor
kinderen en personeelsleden. Er is eveneens geen opvang.
Leden van de leerlingenraad 2020-2021:
Maanvisjes: Lasse en Bas
Zeepaardjes: Seppe en Nora
Stokstaartjes: Aliéna en Thibeau
Gekko’s: Lenn en Warre
Griffioenen N5: Felix en Tuur
Griffioenen N6: Pina en Liesl
Hartelijk welkom allemaal. We kijken uit naar een boeiend
jaar !
Oktober = flitsmaand: Hou er rekening mee dat ook in de
maand oktober flitsacties zullen plaatsvinden aan de
scholen. De politie zal bij te hoge snelheden direct
verbaliseren. 30km/uur is de norm.
Jullie zijn gewaarschuwd !
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DEADLINES

eefgroep 1 | Pareltjes
Dag iedereen,
Deze week stonden er een aantal uitstapjes op het programma. Op maandag gingen we
met de bus naar de voorstelling ‘WOLK’. De kinderen waren zeer enthousiast om met
de bus naar de voorstelling te gaan.
Tijdens de voorstellingen zaten we met ons hoofd tussen de wolken. De kinderen waren
zeer verwonderd!

We vierden deze week ook feest want de juf was jarig. Ze trakteerde op een lekkere
donut!
We experimenteerden deze week ook met verf en touw om mooie kaartjes te maken en
te versturen naar elkaar. Die kaartjes brachten we naar de rode brievenbus. De kindjes
zijn benieuwd wanneer het kaartje in hun eigen brievenbus zal vallen!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
We hebben ons deze week nog verder verdiept in ons project en keken leerrijke filmpjes
van geboortes. De geboortes van de giraf, het zeepaardje, de dolfijn, de inktvis en de
panda zijn toch wel héél indrukwekkend en speciaal. Lang leve het internet, een bron
aan informatie!
Verder leerden we een nieuwe klank 'ei', dat uit 2 lettertjes bestaat en als je ze omdraait
klinkt het helemaal anders. We deden pictionary met woorden waar 'ei' in voorkwam en
ook memorie. Ei ei ei, wat zijn we toch een kei!
Ook dierenyoga kwam aan bod met juf Jolien ( mama van Madeleine uit de
schildpadjesklas). Vorige week deden we ook een sessie stoeltjesyoga. We werden
helemaal zen! Super dikke merci om dit met ons te doen, we kijken uit naar nog meer
leuke yogamomentjes met juf Jolien.
Dikke merci aan alle ouders die vele appeltjes hebben verkocht en niet vergeten
dinsdag is het afhaling! Hopelijk hebben we voldoende appeltjes verkocht en winnen we
ook de wedstrijd, fingers crossed!
Toedeloe, Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hoi hoi,
Na lang sprokkelen en enkele stemrondes zijn we er dan eindelijk uitgeraakt. Ons
nieuwe project: "Hoe leven vleermuizen?" is eindelijk van start gegaan. We deden al wat
opzoekwerk in boekjes en via filmpjes.
Op donderdag kregen we bezoek van Dirk Fiers van natuurpunt, hij heeft ons alles
uitgelegd over deze diertjes. Wat ze eten, waar ze slapen, waarom ze onderste boven
hangen, dat ze een winterslaap doen, wie hun vijanden zijn, wat een vleermuizenkastje
is,... Hij had zelfs (dode) vleermuisjes mee die we van heel dichtbij hebben kunnen
bekijken.
Tijdens hoekenwerk leren we vleermuisjes tellen, tekenen en knutselen. Zelfs tijdens de
yoga komen we de vleermuis tegen. In het Frans zeggen we chauve souris (kale muis)
en hebben we via you tube een heel leuk liedje beluisterd 'Une chauve souris et un
parapluie'.
We vierden ook nog de verjaardag van juf en Saga. Proficiat meisje, bedankt voor de
druifjes, de koekjes en het leuke schildpaddenspel.
Deze week had Judith haar lettertas gevuld met 'H' spullen en heeft Otte haar
lievelingsboek voorgesteld in onze boekenkring.
Tot de volgende keer met meer nieuws uit onze klas, Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen
Deze week werkten wij verder aan ons project "hoe verzorg je een paard?". We werkten
verder aan ons opzoekwerk en weten eigenlijk al heel veel over het verzorgen van
paarden.
Dinsdag mochten we dat ook echt gaan doen. We gingen op uitstap naar de
Buckwallhoeve in Gavere. Daar mochten we op pony's rijden en de pony's helpen
verzorgen. We gaven hen wortelen en mochten ze borstelen. Het ponyrijden was best
spannend. We leerden trucjes om hen sneller te doen stappen, hen een bepaalde kant
te laten stappen en ze doen stilstaan. We mochten ook trucjes doen op de rug van de
pony's. Het was echt een leuke belevenis!
Nog een extra dank aan alle begeleiders!

Ons project is bijna afgerond. Er mag al stilaan nagedacht worden over de volgende
uitdaging :-)
Vele groeten en een fijn verlengd weekend!!
De Zeepaardjes en Maanvisjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen
Het project Olympische Spelen krijgt steeds meer vorm.
De Gekko's en Stokstaartjes hebben in groepjes een sport gekozen die ze gaan
uitwerken.
Voor ons eindproduct gaan die sporten doorgaan op onze eigen Olympische Spelen
namiddag!
We hebben ook een voorblad gemaakt over die sport.
Tijdens ons eindproduct gaan we ook medailles en bekers geven aan de deelnemers en
winnaars. We maakten deze zelf uit karton.
N3 ging deze week tijdens (ijsberg)rekenen aan de slag met de drie soorten hoeken.
Ondanks het slechte weer gingen we toch naar buiten! Kijk maar:

Groetjes!
Sienna en Thibeau

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallooooo!
Deze week hebben we per groepje uitgeschreven hoe we onze sport voor de
olympische spelen gaan organiseren. We dachten na over wat, waar, hoe, welk
materiaal, welke regels en wanneer je wint. We maakten ook elk een voorblad over de
sport die we voorbereiden. Deze hangen nu in de gang maar komen later in onze
projectmap. Als we daar klaar mee waren mochten we aan de medailles beginnen. Elke
deelnemer krijgt een medaille want deelnemen is belangrijker dan winnen!
Gekko groetjes,
Merel en Ida

Leefgroep 5 | Griffioenen
Dinsdag hebben we onze tentoonstelling klaargezet voor de ouders (misschien heb jij
het zelf gezien). We hebben ook verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. De
kandidaten moesten verwoorden waarom ze graag zouden zetelen in de
leerlingenraad. Dit deden ze echt supergoed, hun argumenten waren soms zelfs
professioneler dan die van ‘echte’ politiekers. J
Onze afgevaardigden na een officiële stemming werden: Felix, Tuur, Pina en Liesl.
Zeker weten dat zij ons goed gaan vertegenwoordigen!
Woensdag was er de actua van Tess en Marie. Ze hadden een leuke instap en brachten
heel wat nieuwtjes naar voor.
Donderdag zijn we in muzische ons stopmotion filmpje begonnen. En we zijn ook gaan
turnen: daar oefenden we op voorwaartse en rugwaartse koprol.
Vrijdag gaan we de kleuterfietsen in elkaar zetten. En we gaan, omdat Billie 10 weken
op reis gaat, een klein feestje houden. We wensen Billie en haar gezin een prachtige
ervaring toe!
Groetjes van Marthe en Guus

VERSLAG LEERLINGENRAAD 29/09/2020
De nieuwe leden werden verwelkomd. Er werd een foto van hen gemaakt voor het
overzichtsblad. De taak/rol als lid werden toegelicht. De kinderen van leefgroep 3
beschikken reeds over een ideeënschrift. Leefgroep 4 en 5 voorzien een ideeënbus/doos waar kinderen van de klas hun ideeën op briefjes kunnen noteren en erin
stoppen.
Djuro kwam melden dat de deur aan de ingang nieuwbouw niet te ver mag
opengetrokken worden omdat anders de veiligheidsstrook aan de zijkant van de deur
stuk gaat.
Ideeën voor de opvang: gelieve spelletjes en andere toffe materialen door te geven die
kunnen aangekocht worden om de opvang te verrijken. Deze ideeën worden op de
volgende leerlingenraad besproken.
Volgende leerlingenraad: dinsdag 27/10/2020 om 9.00u in de refter.

INTERACTIEVE LEZING: MEDIAWIJSHEID

PIMP JE SPEELPLAATS

HOOGBEGAAFDHEID THUIS EN IN DE KLAS
Hoogbegaafdheid thuis en in de klas
Lezing over hoogbegaafdheid bij kinderen, thuis en in de klas.
Deze grondige lezing biedt algemene basiskennis over wat
hoogbegaafdheid nu juist inhoudt en welke obstakels
hoogbegaafde kinderen ondervinden thuis, in de klas, tussen
vrienden, in de wereld. Er is ruimte voor vragen en een coronaproof
drankje achteraf.
Deze lezing wordt gegeven door Caroline De Neve
(www.io-hoogbegaafd.com en partner van expertisenetwerk Hoogbloeier), i.s.m. Bib Oosterzele.
Donderdag 19 november 2020
20:00
Trefcentrum Den Amb8
Lange Ambachtstraat 42
9860 Oosterzele
Inschrijvingen via bibliotheek Oosterzele: via de Ticketlink | 09 362 81 17 |
bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: 6 euro
Tijdens de lezing worden alle corona-maatregelen in acht genomen.

Bekijk het evenement op Facebook: https://www.facebook.com/events/2830101870643978/

