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Veel leesplezier!
Els

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Langs deze weg hoop ik dat jullie allen zullen genieten van
de herfstvakantie. Veel zal er niet op de planning kunnen
gezet worden maar hopelijk slaag je er toch in om het
gezellig en sfeervol te maken. En vooral… geniet van elkaar.
Tot maandag 16 november.
Warme groet,
Martine

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Deze week een beetje een feestweek want we hadden 2
jarigen in de klas: Oona is 5 jaar geworden en Jona 4 jaar.
Proficiat meisjes en bedankt voor de coronaproof traktaties
en de leuke klascadeautjes.
Onze laatste dag voor de herfstvakantie hebben we ook
feestelijk ingezet met een verkleedpartijtje, elkaar
bewonderen, een herfstig heksentoneel waar zelfs dino's bij
te pas kwamen en iets lekkers gesmuld.
We voelden ons super verbonden, iets wat we in deze rare
periode wel konden gebruiken.

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

MENU
MENU

 Zie website
 Zie website

DEADLINES
DEADLINES
donderdag 12 u naar

 martine.vandemoortele@sgr18.be
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.

Verder hebben we de letter 'L' van
langnek geknutseld en beleefd, de dino's
verder leren kennen, dinoskeletten,
fossielen en beeldjes uit gips gemaakt.
Het project leeft echt en na de vakantie
doen we nog kort even verder.
Geniet van de herfstvakantie en geniet
van elkaar in jullie bubbel.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo,
Tijdens de afgelopen 2 weken hebben we ons eerste project over het leven van de
vleermuizen heel positief geëvalueerd. We vierden Tuur zijn 4de verjaardag met
heerlijke aperitiefhapjes, proficiat schat. We hebben verhalen verteld en opgeschreven
tijdens de vrije tekstenronde. We leerden de boog van een paraplu tekenen/schrijven
tijdens krullenbol. We dansten op klassieke muziek en deden verschillende bomen na.
We maakten ook geluiden en muziek met ons eigen lichaam (bodypercussie).
Na het bevragen van de kinderen tijdens een sprokkelkring vertelde de groep me wat
we nog zouden gaan doen. Op maandag bleven we praktisch de ganse dag buiten. We
bezochten de schooltuin om er de natuurveranderingen op te merken. We speelden in
het bos, aten buiten ons fruit op, klommen in de bomen en speelden op het parcours
van het lager. We verzamelden stokjes, steentjes, blaadjes...om er een steenman mee
te maken. Gus zijn lettertas was gevuld met 'G' spullen.
Dinsdag was het weer ons minder goed gezind, toch startten we de dag buiten om
natuurmateriaal te verzamelen. Die hebben we dan meegenomen naar binnen om er
daar verder mee te spelen, bouwen, experimenteren.
Donderdag hebben we Juule haar 4de verjaardag gevierd: ze had een grabbelton met
rozijntjes mee en gaf de klas een puzzel, boekje en theeservies voor de poppenhoek.
Proficiat meisje en bedankt.
We sloten de week af met een Halloweenfeestje: we schminkten ons, hadden leuke
kleren aan en konden in de namiddag genieten van een toneelstukje gespeeld door de
kleuterjuffen.
Geniet van de herfstdagen in een warm, gezellig gezinsnestje.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Dag iedereen,
Maandag ging niveau 2 op medisch onderzoek. De kinderen werden gewogen en
gemeten. Niemand is gekrompen :-) Er werd ook getest of ze goed konden zien en
horen. Die piepkes waren superstil!
N1 deed op school die dag ook aan meten. Ze gingen allerlei dingen meten met hun
handen en voeten.
Donderdag en vrijdag deden we voor ons project over het lichaam een zintuigencircuit.
We roken aan vieze en lekkere geuren en leerden dat sommige dingen geurloos of net
geurrijk zijn. Proeven vonden we ook wel leuk, alleen de mosterd niet! We leerden over
de 5 verschillende smaken.
Voor horen bootsten we de trilling van geluid na met een elastiekje. We leerden ook
over beperkingen in onze zintuigen. Zo probeerden we wat gebarentaal uit, de taal van
de doven. Niet gemakkelijk!
Ook voor voelen en kijken deden we allerlei activiteiten.
Het was heel leuk en leerrijk!!
Vrijdag was iedereen verkleed voor halloween. Griezeliiiiiig! We deden leuke spelletjes
en keken een stukje naar een enge film van Dolfje Weerwolfje. Wrow!
De maanvisjes en N2 namen ook afscheid van Briek, want hij gaat na de vakantie naar
een andere school. We zullen hem missen maar wensen hem het allerbeste toe!
En nu aan iedereen,
een welverdiende, fijne, verlengde vakantie!
Geniet ervan!
Shirley & Jana

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste mensen,
Deze week hebben we ons thema milieu afgerond. Dinsdag hebben de Stokstaartjes en
Gekko's hun antwoorden op de vragen samengelegd. Vandaag was er de evaluatie in de
vorm van een quiz met QR codes. We hadden allemaal een QR code en moesten deze
dan draaien als we A, B, C of D wouden antwoorden. Morgen is het Halloween en gaan
we ons verkleden. We gaan gezelschapsspelletjes spelen en een halloweenfilm kijken.
(Maar niet zo een enge als vorig jaar!)
Prettige vakantie iedereen!
Groetjes van flashboemers Flore en Anabel

Leefgroep 5 | Griffioenen
We hebben een nieuw project. Het project is Olympische Spelen. Dinsdag werd er een
super leuke turnles gegeven door Izabel en Sofie. De 6des en de 5des hebben een toets
Frans gehad. En vrijdag is het Halloween dus mogen we ons verkleden.
OP WOENSDAG WAS ER GEEN SCHOOL!!! JOEPIE :-)
We zijn donderdag opnieuw gaan turnen, we deden echt leuke partneroefeningen .
En we hebben ook ons 3D spookkasteel afgewerkt.
Morgen is het Halloween. Het wordt dus een leuke dag, we sluiten morgen ook onze
eerste werkperiode af met een escaperoom georganiseerd door enkele kinderen van
onze groep.
We wensen iedereen een fijne vakantie!!!
Groetjes Pina en Marie

VERSLAG LEERLINGENRAAD 27/10/2020
Er moeten nog ideeën (materialen, spelletjes) gesprokkeld worden in alle groepen voor
de opvang. De kinderen bespreken dit samen in hun klasgroep.
Er zijn te veel verloren voorwerpen. Hoe komt dat ? De wasmand wordt in meerdere
groepen bij de eerste speeltijd niet buiten gezet en na de laatste speeltijd niet
binnengehaald. Dit is een klastaak.
Regels van de speelkoffer hernemen. Ook dit is een klastaak voor onze oudsten op
school. De afspraak is wel dat je ontleend materiaal niet verder doorgeeft aan anderen
maar wel naar de verantwoordelijken brengt zodat zij een overzicht behouden wie wat
heeft ontleend.
 De klastaken beter opvolgen. Er is in elke klas ook een takencontroleur.
Martine voorziet een nieuw touw aan het speeltuig aan de notenlaar.
Op de speelplaats mag je enkel voetballen met een moussebal. Met plastieken en leren
voetballen speel je op het voetbalveld.

LENTEFEEST /09/2020
Het Lentefeest kon vorig schooljaar jammer genoeg niet doorgaan, maar uitstel is geen
afstel! In september hebben we het feest toch kunnen vieren.
De zesdes zitten ondertussen al in het middelbaar, maar dat weerhield hen niet om toch
te komen feesten. Ook voor de jongste feestelingen was het niet evident. De meesten
zitten nu in het tweede leerjaar en 2 kinderen van de groep zitten reeds in het derde.
Qua voorbereidingen was dat een beetje aanpassen.
Maar dat doet er allemaal niet toe. Iedereen was heel blij dat het feest kon doorgaan.
Daarbovenop hadden we geluk met het mooie, warme weer. Het speelse bos werd
prachtig verlicht door de zon en vormde een grandioos mooi decor voor het lentefeest!
We hebben weer enorm genoten!
Dank aan Nele (mama van Pia), Ann (mama van Lou) en Lien (mama van Amina) die
voor de hartjes hebben gezorgd. Juf Olaia, juf Shirley, Juf Sien, Bert (papa van Thomas),
Kristof (papa van Jurre) die in het bos alles hebben klaargezet en de kinderen hebben
bijgestaan. De fotograaf Jo (opa van Anna) heeft alles op foto vastgelegd. En natuurlijk
de muzikanten die voor de prachtige sfeer hebben gezorgd. De vrijwilligers hebben er
weer een adembenemend feest van gemaakt!
Nog eens een dikke proficiat aan alle feestelingen en hun ouders!
Groetjes, Ellen

ONLINE SHOPPEN EN DE LEEFSCHOOL STEUNEN?

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

dhr. Y. Vonck

Noordlaan 10

9230 Wetteren

Kompas Wetteren (1
schoolraad)

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/

