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AGENDA

EDITORIAAL
Vliegen vliegtuigen zonder vleugels?
Wanneer is muziek muziek?
Eten dino’s mensen?
Wat gebeurt er met een lege petfles?
Is een bos meer dan wat bomen samen?
Deze en nog veel meer boeiende onderzoeksvragen hielden
ons deze week bezig. Er werd opgezocht, onderzocht en
geëxperimenteerd. Sommige antwoorden brachten nieuwe
vragen mee … andere waren klaar en duidelijk.
Wat een boeiende wereld om ons heen!
Ook nieuwsgierig geworden? Wij verklappen al een klein
beetje, de rest kan je vragen aan jullie kleine of grote
onderzoekers.
Veel leesplezier!
Els

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Verkiezingen nieuwe schoolraad: Enige tijd geleden heb je
een mail ontvangen met alle info ivm de verkiezingen voor
onze nieuwe schoolraad. Wij zijn op zoek naar 3 ouders
voor de rechtstreekse verkiezingen. Hopelijk heb jij wel
interesse om je kandidaat te stellen. Gelieve je formulier
KR1 aan te vragen bij Danny of Martine. Dit kan nog tot en
met vrijdag 30 oktober 2020.

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT
De jongste kleutertjes zijn
op zoek naar reservekledij.
In het bijzonder slipjes,
kousen en broeken die
gemakkelijk aan en uit te
doen zijn.
Je mag het gewoon meegeven naar de kleuterblok, dank!!!












28/10:
studiedag
12/12: pedagogische
oudervereniging
10/11:
12/01: leefgroepvergadering
Nieuwjaarsreceptie voor
leefgroep
1, 4 en 5
30/01: oudervereniging
12/11:
voor
24/02:leefgroepvergadering
kinderactiviteit
leefgroep
2 en 3
27/02: leefgroepvergadering:
21/11: spaghettifeest
Lg 2: 18 – 19 uur
17/12: oudercontact
Lg 1: 19 – 20 uur
08/01: nieuwjaarsreceptie
Lg 5: 20 – 21 uur
03/02:
studiedag
01/03: pedagogische
leefgroepvergadering
01/03: start
Lg 4:inschrijfperiode
18 – 19 uur
broer/zus
Lg 3: 19 – 20 uur
 16/03:
voor
05/03: leefgroepvergadering
oudervereniging
2, 1 en 5
 leefgroep
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
 18/03:
voor
17/05: leefgroepvergadering
oudervereniging
4 en 3
 leefgroep
27/05: Lentefeest/Communie
 22/03:
inschrijfperiode
02/06: start
Leefschoolfeest
 iedereen
12/06: oudervereniging
 24/03-26/03: boerderijklas N2
Praatcafé:
19/04-21/04: bosklas N3 en N4
 25/04:
lentefeest/eerste
21/12 vanaf
15.30 uur communie
 03/05-07/05:
natuurweek
lg 5
09/02 vanaf 15
uur
 25/05:
facultatieve
30/03 vanaf
15 uur dag
 26/05:
pedagogische
26/06 vanaf
15.30 uurstudiedag
 28/06: oudercontact
Leerlingenraad:
29/06: proclamatie
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
Forum:
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
 vanaf
14.30 uur
leraarskamer
o.l.v. Martine
Praatcafé:
 vanaf 15.30 uur

MENU

Leerlingenraad:
 in de leraarskamer o.l.v. Martine
 Zie website

MENU
DEADLINES
Zie website

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

DEADLINES

Leefgroep 1 | Pareltjes
Hallo allemaal,
We zijn er deze week volop ingevlogen!
We gingen vliegtuigjes bouwen met Duplo, vliegtuigjes vouwen, meten met kleine
vliegtuigjes, een landingsbaan maken, ...
We bekeken ook een aantal filmpjes want er zijn verschillende soorten vliegtuigen. Een
zweefvliegtuig, een passagiersvliegtuig, een straaljager, ... en die zien er ook allemaal
anders uit. We gingen ook de landingsbaan waarnemen en het vertrek en de landing
van een vliegtuig.
We gingen ook onderzoeken met wat we een vliegtuigje konden maken die bleef
zweven in de lucht. De kinderen gingen volop gaan experimenteren. Kan een vliegtuig
van Duplo blijven zweven? Kan een vliegtuig van plastiek blijven zweven? Of kan een
potlood zweven? Of een vliegtuig van papier?
Hierna gingen we dan ook papieren vliegtuigjes vouwen en volop vliegeren in de zaal!
En wat zou er gebeuren als de vleugels eraf zijn? Vraag maar eens aan jullie kindjes wat
er gebeurde!
Tot volgende week!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
We zijn met heel veel enthousiasme gestart met ons nieuw project : Li-la-liedjes en
muziek!
We hebben al van alles gedaan : muziekinstrumenten gemaakt, gemusiceerd met
instrumenten en keyboards, gezongen, sferen in muziek beluisterd en woorden erbij
gezocht, verschillende soorten muziek beluisterd (klassieke, Afrikaanse en punk),
gekrullebold, getrommeld met verfhanden, een muzikaal verhaal beluisterd met de
koptelefoon en eentje dat de juf vertelde, de namen ontdekt van de instrumenten en
nog veel meer.
Benieuwd wat volgende week in petto heeft! Vrijdag maken we de knutselschuifjes van
de kinderen leeg, geven jullie die dag a.u.b. een zak mee die we gemakkelijk aan de
boekentas kunnen binden?
Dáág :-)

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Lang lang lang geleden leefden de dinosaurussen. Een fascinerende wereld die we nu
ontdekken met fossielen, skeletten en indrukwekkende prenten in boeken. De dino's
hebben indrukwekkende namen die we proberen uit te spreken. We wilden weten hoe
groot deze 'reuze hagedissen' wel waren en komen tot de constatatie dat onze klas veel
te klein zou zijn...maar kleine dino's waren er ook en wel hele snelle!
Wat ze aten spreekt ook tot de verbeelding: van andere dino's tot planten tot vis maar
géén mensen want die waren er toen nog niet!
Kortom een project dat de kinderen héél erg aanspreekt.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag iedereen,
Een kort nieuwsberichtje van leefgroep 3. We kozen deze week een nieuw project: "hoe
werkt ons lichaam?". Ons lichaam is tot de meest ongelooflijke dingen in staat, maar
hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Nu nog een groot raadsel, maar binnenkort weten
we er vast meer over te vertellen.
Vele groetjes
Leefgroep 3

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Hallo iedereen,
Vorige vrijdag zongen we ons milieulied op het forum. Deze week zijn we voor het
grootste deel zelfstandig aan de slag gegaan. We kwamen aan de hand van
opzoekvraagjes meer te weten over het milieu en recycleren. We zochten onze info op
de computer, op de tablet en in het woordenboek. Tussendoor maakten we in groepjes
filmpjes over recycleren, sorteren en composteren. We deden ook onderzoek naar
verschillende natuurrampen zoals bosbranden en overstromingen. Enkele kinderen
maakten ook een affiche over sorteren, die zullen opgehangen worden aan de
vuilbakken. Vandaag leerden we werken met de afvalkalender van ILVA, dus vanaf nu
kunnen wij op de juiste dagen het vuilnis buitenzetten :)
Door verstrengde coronamaatregelen mogen we helaas de straten rond onze school
niet opruimen. Gelukkig kunnen we de grijptangen wel gebruiken om onze eigen
speelplaats onder handen te nemen!
Groetjes van Liv

Leefgroep 5 | Griffioenen
Beste ouders
Maandag hebben we onze bundels van het bos afgewerkt, samen met leerrijke filmpjes
over de lagen van het bos, over de paddenstoel en nog veel meer.
Dinsdag zijn we gaan sporten, we hebben ons geamuseerd.
Donderdag zijn we opnieuw gaan sporten. Het was een body-workout. We waren
allemaal heel moe daarna.
En we hebben ook muzische gedaan. We maken een griezelhuis uit karton.
Vrijdag zullen we nog een reclameronde houden voor ons nieuw project. Spannend
afwachten wat het zal worden!

VERSLAG OUDERVERENIGING 6 OKTOBER 2020
Aanwezigen: Bert, Joris, Tom, Danny, Joke, Lise en Olaia.
- Financiën: er iets meer dan €4000  als alle openstaande rekeningen betaald worden
dan is er nog €2000. Na inkomsten appelverkoop en restbier terug op 3800€.
- Kleuterspeelberg gaat aangepakt worden.
- Nieuwe fietsenstalling met in- en uitgang voor kleuterfietsen.
- Appelverkoop heeft veel centjes opgebracht, super!
- Doorgeven aan oudervereniging wat er kan aangepast worden aan de speelplaats
lagere (of andere zaken aan de school).
- Joris bekijkt het eens of het mogelijk is om de saus voor het spaghettifestijn zelf te
maken.
 eventueel een afhaal?
- Olaia vraagt aan team: (kerst)kaartjes maken: elk kind maakt 1 tekening op A4  deze
worden verkleind naar kaartformaat. Naam van kind + thema van tekening + gegevens
van school staan op de kaart. Het zijn 8 setjes met 8 kaartjes: aankopen voor €4
verkopen voor €6 of €8.
- De school is vanaf heden geregistreerd bij Trooper: Als je online koopt bij Bol.com,
Coolblue, AS Adventure,… dan ga je eerst naar Trooper, geef je de De Leefschool in en
kies je dan via welke site je wil bestellen.  van deze aankopen krijgt de school dan een
% . Dit kost de school niets, brengt alleen maar op.
- Vraag aan team: EHBO-cursus voor leerkrachten? Wie zijn de hulpverleners bij de
leerkrachten?
- Dag van de leerkracht: er wordt gebrainstormd wat er gedaan gaat worden. 
eventueel kleine verrassing tijdens een team.
- Meenemen naar team: in- en uitgang herbekijken voor afhalen  in langs grote
hekken, uit langs fietserspoortje. Zo hoeven ouders niet te kruisen.

- Martine: Eventueel nog eens mail sturen naar nieuwe ouders (kleuter/lager) i.v.m.
verloop van opvang (voor- en naschools). Dit is voor niet veel ouders duidelijk.
- Binnenkort wordt er reclame gemaakt voor de plantenverkoop en in februari kunnen
de plantjes dan afgehaald worden.

Volgende vergadering: donderdag 10 december 2020

VERKIEZINGEN SCHOOLRAAD
Betreft: VERKIEZING NIEUWE SCHOOLRAAD - Oproep tot de kandidaten
gekozen uit en door de ouders
Geachte ouders,
Begin deze maand is de procedure gestart voor de verkiezing van een nieuwe
schoolraad voor onze school met mandaat vanaf 1 april 2021. Via deze brief doen wij
een oproep aan onze ouders om zich hiervoor kandidaat te stellen. Hieronder een
woordje uitleg over de schoolraad.

Wat zijn de bevoegdheden van de schoolraad?
Als lid van de schoolraad vertegenwoordig je alle andere respectieve participanten van
de school. Je probeert hun standpunten zo goed mogelijk te vertolken en hierover een
advies te formuleren.
De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan.

 advies aan de directeur inzake: de algemene organisatie van de school, de werving
van leerlingen of cursisten; de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire
activiteiten; het schoolbudget; het schoolwerkplan
 advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake: de toewijzing van
het mandaat van directeur; de programmatie van het studieaanbod; de
schoolinfrastructuur; de organisatie van het leerlingenvervoer.

 overleg met de directeur inzake: het vastleggen van de criteria voor de aanwending
van het lestijdenpakket; de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten; welzijn en
veiligheid op de school; het schoolreglement.

Hoe is de schoolraad samengesteld?
De schoolraad wordt samengesteld uit 3 ouders (of 3 meerderjarige cursisten in het
volwassenenonderwijs), 3 personeelsleden, (2 leerlingen voor het secundair onderwijs)
en 2 vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap1 (bv. de plaatselijke
middenstandsvereniging, theatergroep, sportclub,…). Elk lid van de schoolraad heeft
één stem. De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De
schoolraad komt enkele keren per jaar samen.

De drie ouders (of 3 meerderjarige cursisten in het volwassenenonderwijs) en de drie
personeelsleden (en in het secundair onderwijs de twee leerlingen) worden voor een
periode van vier jaar verkozen door middel van officiële verkiezingen, georganiseerd
door de directeur van de school.

Wie kan zich kandidaat stellen voor de geleding ouders?
Eenieder die op 1 oktober van de kiesperiode naar Belgisch recht het ouderlijk gezag of
de voogdij uitoefent over een minderjarige leerling of minderjarige cursist, die op dat
ogenblik regelmatig ingeschreven is in de school waarvoor de schoolraad dient
verkozen te worden, is kiesgerechtigd en heeft voor het verkiezen van deze schoolraad
één stem, ongeacht het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen of cursisten. Dat
houdt in dat ook in geval van scheiding elke ouder recht heeft op één stem, behalve
indien een ouder ontzet is uit het ouderlijk gezag. Wie volgens de bepalingen van dit lid
kiesgerechtigd is, kan ook kandidaat zijn. Wie kiesgerechtigd is kan zich kandidaat
stellen.
Er dient evenwel rekening te worden gehouden met een aantal onverenigbaarheden
inzake het stemgerechtigd lidmaatschap van de schoolraad, volgens artikel 9 (§1 en 2)
van het Bijzonder Decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998.

Hoe stelt u zich kandidaat voor de rechtstreekse verkiezingen van de
geleding ouders?
Uiterlijk op 30 oktober 2020 richt u uw kandidatuur schriftelijk en aangetekend of tegen
ontvangstbewijs aan de voorzitter van het kiesbureau, namelijk de directeur van de
school op het adres van de school. Hiervoor gebruikt u het formulier KR1 dat eerstdaags
meegegeven wordt met elk oudste kind van het gezin. Dit formulier is ook verkrijgbaar
via het secretariaat van de school.

Wanneer vinden de kiesverrichtingen plaats?
Tussen dinsdag 1 en dinsdag 15 december 2020 zullen er rechtstreekse verkiezingen
plaatsvinden. Meer info hierover volgt later. Alle kiesgerechtigden krijgen dan een
afzonderlijke oproepingsbrief samen met een stembiljet.
Personen uit de socio-economische en culturele milieus kunnen hun kandidatuur voor
coöptatie indienen tot uiterlijk 1 februari 2021. Een ruime oproep hiervoor gebeurt via
de website en de facebookpagina van de school. Op 1april 2021 start de nieuwe
schoolraad.
De lijsten van de kiesgerechtigden en van de potentiële kandidaten voor de
rechtstreekse verkiezingen alsook de volledige tekst van het kiesreglement worden ter
inzage gelegd op het secretariaat van elke vestigingsplaats van de school. In het kader
van de privacywetgeving mag niemand en onder geen enkele vorm volledige of
gedeeltelijke afschriften krijgen of maken van de kiezerslijsten!

Bezwaar tegen de samenstelling van de kiezerslijsten/lijsten potentiële kandidaten kan
schriftelijk en aangetekend worden ingediend uiterlijk op vrijdag 16 oktober 2020 bij de
voorzitter van het kiesbureau. De bewijslast ligt bij de indiener van het bezwaar.
Voor meer inlichtingen kan u mij steeds contacteren.
Met vriendelijke groeten,
Martine Vande Moortele
directeur en voorzitter van het kiesbureau

VERKIEZING SCHOOLRADEN GO! DENDERMONDE

VERKIEZING SCHOOLRADEN
GO! DENDERMONDE
OPROEP KANDIDATEN VOOR COÖPTATIE UIT DE LOKALE SOCIALE,
ECONOMISCHE EN CULTURELE MILIEUS
Op 1 april 2021 worden de nieuwe schoolraden van de verschillende scholen van het
Gemeenschapsonderwijs in de regio Wetteren geïnstalleerd.
De schoolraad is een orgaan dat de directie advies kan geven of met de directie kan
overleggen over de grote lijnen van het schoolbeleid.
Per school bestaat deze schoolraad uit 3 rechtstreeks verkozen leden uit de ouders van
de leerlingen van de school en 3 rechtstreeks verkozen leden uit het personeel. Deze
verkiezingen worden gehouden van 1 tot uiterlijk 15 december 2020.
De verkozen leden coöpteren per schoolraad tussen 26 februari en uiterlijk 10 maart
2021

2 leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
Iedereen die hierover meer informatie wil of zich kandidaat wenst te stellen, kan contact
opnemen met de voorzitter van één van de kiesbureaus. Per school is er één kiesbureau.
De directeur is telkens de voorzitter.
GO! leefschool Eureka

mevr. A. Patho

Kapellendries 85

9230 Wetteren

GO! basisschool De
zonnebloem

mevr. A. Patho

Nerenweg 7

9270 Kalken

GO! De Leefschool
Oosterzele

mevr. M. Vande
Moortele

Groenweg 4

9860 Oosterzele

GO! basisschool
Campus Kompas
Wetteren

dhr. P. Dumon

Noordlaan 10

9230 Wetteren

GO! middenschool
Campus Kompas
Wetteren / GO!
atheneum Campus
Kompas Wetteren (1
schoolraad)

dhr. Y. Vonck

Noordlaan 10

9230 Wetteren

Kandidaturen (volgens vastgelegd model) moeten ingediend zijn
vóór 1 februari 2021.
Meer gedetailleerde informatie, o.a. het kiesreglement vindt u ook op de GO! website
www.g-o.be/verkiezingschoolraad

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 om 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/

