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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
We kijken allemaal terug op een prachtige start van
het nieuwe schooljaar. De sfeer zit goed. Iedereen
heeft er zin in om met jullie kinderen op weg te gaan
en er een fijn en leerrijk schooljaar van te maken.
In het kader van ons
jaarthema zag ik al heel
mooie
groepsvormingsactiviteiten
in de verschillende
leefgroepen. We zullen
jullie via de flashboem
regelmatig informeren rond
ons traject sociaal
emotioneel leren kortweg SEL.
Graag wil ik onderstaand gedicht met jullie delen.

AGENDA
 19/09:
pimp je aperitief
12/12: oudervereniging
 12/11:
dag
12/01: facultatieve
Nieuwjaarsreceptie
 16
en 18/11:
leefgroepvergadering
30/01:
oudervereniging
 23/11:
24/02:grootouderfeest
kinderactiviteit N1 en N2
13.30
uur tot 15.30 uur
 van
27/02:
leefgroepvergadering:
 06 – 10/12:
Lg 2:cultuurklassen
18 – 19 uur N3 en N4
 23/12: oudercontact
Lg 1: 19 – 20 uur
 24/12: school
omuur
12 uur
Lg 5: 20uit
– 21
 14/01:
01/03: nieuwjaarsreceptie
leefgroepvergadering
 15 en 17/03:
Lg 4: leefgroepvergadering
18 – 19 uur
 21 – 23/03:
Lg 3:boerderijklas
19 – 20 uur N2
 21/05:
05/03: lentefeest
oudervereniging
 31/05:
17/03: schoolfotograaf
leefschoolband +ouderfuif
 07/06:
facultatieve dag
17/05: oudervereniging
 11/06:
27/05: leefschoolfeest
Lentefeest/Communie
 13
– 15/06:
geschiedenisklas lg5
02/06:
Leefschoolfeest
 27/06:
12/06: oudercontact
oudervereniging
 28/06: proclamatie
Praatcafé:
Forum:
 21/12 vanaf 15.30 uur
 vanaf
09/02 14.30
vanafuur
15 uur
 30/03 vanaf 15 uur
Praatcafé:
 26/06 vanaf 15.30 uur
 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
Leerlingenraad:
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
 20/09
in de
leraarskamer
o.l.v.
en 05/06
van
8.45u tot 9.10u
inIlse
de
leraarskamer o.l.v. Martine

MENU

 Zie website

MENU

 Zie website
DEADLINES
 donderdag 12 u naar
flashboem@hotmail.com

DEADLINES

 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.

Ter info:
Jullie ontvangen de volledige kalender als ik bevestiging krijg van de
toneelvoorstellingen voor de kinderen.
Op vrijdag 17 september gaat ons eerste forum door. Voorlopig nog zonder
ouders.
Op 17 september gaat ook de Strapdag door. Onze school neemt deel aan dit
initiatief. Ook wij zijn lid van het Octopusplan! Samen maken we werk van
veilige, groene, bewegingsprikkelende schoolomgevingen met ruimte voor
voetgangers en fietsers. Het is de bedoeling dat op de Strapdag alle kinderen te
voet of met de fiets naar school komen. Meer info volgt via Smartschool.
Op zondag 19 september organiseert de oudervereniging: “Pimp je aperitief”.
Meer info volgt nog. De organisatie vraagt dit jaar een iets andere aanpak in
functie van Corona.
Op dinsdag 21 september kunnen jullie komen supporteren op de veldloop. De
kinderen van het eerste t.e.m. het vierde leerjaar lopen in de voormiddag. De
kinderen van 5 en 6 lopen in de namiddag.
Op woensdag 29 september doen we mee met de actie: “Breng je sportclub
mee naar school.” Sport Vlaanderen en MOEV roepen daarom alle scholen in
Vlaanderen op om kinderen en leerkrachten naar school te laten komen in de
outfit van hun favoriete sport/sportclub. Zo treden de leerlingen op als
ambassadeur en kunnen ze hun sportclub in de kijker plaatsen. Is jouw kind nog
niet verbonden aan een sportclub dan mag hij/zij, naar school komen, in een
sportieve outfit naar keuze.
Geld voor abonnementjes mag tot en met woensdag 29 september afgegeven
worden aan juf Els!
Veel leesplezier!
Ilse

GEZOCHT: HANDIGE HARRY’S of HARRIETTES
Beste ouders,
In het kader van SEL (sociaal emotioneel leren) op de leefschool zoeken wij enkele bereidwillige
ouders om onze troost- en stoomafhoek op de speelplaats te herstellen.
Wie heeft tijd om eerstdaags voor, tijdens of na de schooluren het volgende op te nemen. Onze
dank is immens groot!
Wat moet er gebeuren?
Troostplek:






Takken snoeien (nodig: snoeischaar om wilgentakken te knippen)
Schijfje boomstam zagen en schilderen (diameter 10 à 20 cm, dikte 2 cm, ene kant
groen, andere kant rood)
2 beschikbare vogelhuisjes ophangen
Bankje herstellen (Hannes?)
Krijtbord bevestigen

Stoomafplek:








Afsluiting op bepaalde plaatsen herstellen + ingang verplaatsen
Ton bevestigen aan paal met spanbanden
Krijtbord bevestigen
Fietsbanden bevestigen aan boom
Kampeermat bevestigen aan boomstam (rondwikkelen en vastmaken)
Schijfje boomstam zagen en schilderen (diameter 10 à 20 cm, dikte 2 cm, ene kant
groen, andere kant rood)
Potten bevestigen aan wand

Wie hier graag voor intekent,graag een mailtje sturen of bellen naar Ilse en juf Izabel (gsm
Izabel 0494196666). We geven je graag wat extra uitleg en zullen ook duiding geven op het
afgesproken moment op school.
Graag zouden we deze hoekjes klaar hebben tegen woensdag 22 september zodat we deze
kunnen implementeren in onze werking.
Al vooraf heel erg bedankt!
Juf Izabel en het ganse team

Leefgroep 1 | Pareltjes
Beste ouders,
We zijn weer vol enthousiasme gestart aan het nieuwe schooljaar. Onze klasgroep
bestaat nu uit 13 kindje: Obi, Rozie, Nova, Oliver, Lucas, Magnus, Lou, Ayla, Hope,
Amélie, Alissa, Lowie en Korneel.
Samen met de juf en Jérôme (onze klaspop) beleven we leuke avonturen in de
pareltjesklas.
De voorbije week gingen we samen met onze klaspop op zoektocht in onze school.
Jérôme had zich op verschillende plaatsen verstopt en de kindjes moesten aan de hand
van foto’s herkennen waar hij zat.
We speelden ook heel veel spelletjes om elkaar beter te leren kennen.
- de juf plaatste kindjes op een rij en toverde eentje weg. Welk kindje is er verdwenen?
- we speelden memory met onze symbooltjes in de klas
- we rolden de bal naar elkaar en we moesten elkaar bij de juiste naam aanspreken.
- samenwerken om 1 puzzel te maken. En nog veel meer.
Ook pareltjes stempelen met onze vingers, stempelen met de ronde mousse, pareltjes
zoeken in de klas, pareltjes sorteren volgens kleur en grootte, ... Want we zitten dan
ook in de pareltjesklas!
We vierden ook al 2 verjaardagen. Magnus en Lowie mochten 3 kaarsjes uitblazen. Ze
trakteerden ons op lekkers en een leuk cadeautje voor in de klas.
En om het einde van de week af te sluiten speelde de juf Tik Tak!
Tot volgende week!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer en we hebben reuzezin in het nieuwe
schooljaar!
Er zijn twee nieuwe schelpjes bij: Finn en Elia. Finn is de kleine broer van Senne die ook
nieuw op onze school is en Elia is de kleine broer van Martha en Ezra en als je hem ziet
dan zal je het weten; hij is precies Martha en Ezra in 1 kindje 😄 Welkom op onze school
lieve schatten!
De eerste weken van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd omdat dit de
weken zijn waar de groepsvorming bepaald wordt. Met de hele school geven we veel
aandacht aan deze fase waarbij de kinderen zichzelf, de klasgenootjes en hun
begeleiders, de regels en structuren beter leren kennen.
En natuurlijk doen de jongsten ook mee; in alle groepen, maar in het bijzonder bij de
kleintjes staat of valt alles met het welbevinden van elk kind. We deden allerlei
spelletjes en activiteiten waarbij er heel veel aandacht was voor zowel het individu als
de groep en hebben een hele leuke en ontspannende eerste week achter de rug.
Volgende week gaan we nog niet sprokkelen voor een nieuw project, maar hebben we
wel een ontmoeting met iemand die de meeste kleuters zeer goed kennen : het
Kleurenmonster! (Van Anna LLenas) Deze keer gaat hij voor het eerst naar school. Ben
je ook al benieuwd hoe hij zich zal voelen en welk kleur hij zal aannemen? Spannend!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Hoi hoi,
Eerst en vooral wil ik iedereen welkom heten in de kikkertjesklas. We 'kikkeren' er op los
en verkennen onze poel. We zetten deze eerste weken vooral in als 'de gouden weken'.
Dit om onze groep zo hecht mogelijk te maken en om elkaar te leren kennen. We
maken afspraken en leren de regels kennen zodat we op een respectvolle manier met
elkaar kunnen omgaan. Elk kind mag en kan zichzelf zijn in een grotere groep: ik, jij =
samen wij. Ik kan al zeggen dat de kinderen over elkaar al fijne zaken hebben kunnen
vertellen.
Verder hebben we reeds een krullenbol
(=schrijfmotoriek) gedaan van de kikker met zijn
kikkersprongen, gingen we tellen met kikkertjes en
gingen we dieper in op onze beginletters van onze
naam.
Ook de feestjes mochten niet ontbreken: Morris werd
op het einde van de vakantie 5 jaar en Maité werd vorig
weekend 5. Proficiat Maité en Morris en bedankt voor
de lekkere traktatie en het leerrijke klascadeau
waarmee we onze emoties een plaats kunnen geven. Ik
voel me alvast heel blij met zo'n lieve kikkertjes in de
klas. We gaan samen verder op ontdekking...
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Beste ouders,
Hier het allereerste berichtje. Ik wil jullie alle van harte welkom heten in leefgroep 2 bij
de schildpadjes. De voorbije week hebben we vooral onze nieuwe klasruimte met al
haar hoekjes leren . Spelen met de poppen, bouwen met de blokken, eens knutselen en
schilderen, een spelletje gaan spelen,.... We hebben ons nog geen minuut verveeld. Het
is ook heel boeiend want we leren ook veel nieuwe vriendjes kennen. We spelen
spelletjes en zingen liedjes zodat iedereen erbij kan horen. We hebben ook al een eerste
verjaardagsfeestje achter de rug. Naël is vier geworden en had een overheerlijke
aardbeientaart mee. Wat was dat smullen zeg.
Groetjes Sofie

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste ouders,
Welkom bij de flashboem van de Gekko's.
Vorige week hadden we het over de stad van Axen. We gaven aan wie welk dier vorig
jaar het meest was en welk dier we dit jaar wat meer zouden willen zijn. We maakten
ook een verjaardagskalender met foto's (zie hieronder).
Nu werken we rond talenten. We hebben een talentendans gedaan: als de muziek
stopte moesten we een talentenkaartje bij die persoon zijn blad leggen.
Bij turnen zijn we bezig met atletiek. We bereiden ons voor op de veldloop!
Groetjes van Staf en Niels!

Leefgroep 5 | Griffioenen
De ‘wist je dat-jes’ van de Griffioenen
Dag beste ouders,
Wist je dat het schooljaar alweer is gestart?
Wist je dat we spelletjes gespeeld hebben en dat we plaatsen hebben gekregen voor
een maand ?
Wist je dat de kinderen van niveau 6 een mete- of petekindje hebben gekregen? Het
was super leuk want het zesde leerjaar mocht een verhaaltje voorlezen voor hun meteof petekindje.
Wist je dat het vijfde leerjaar hun eerste Franse les gekregen heeft?
Wist je dat we ook een samenwerkingsoefening gedaan hebben en wist je ook dat we 2
toffe juffen hebben?
Wist je dat we twee juffen en een nieuwe meester Floris hebben?
En wist je ook dat we met juf Sofie een letterspel gespeeld hebben voor turnen en met
juf Karolien onze klasregels gezongen hebben voor muzische en dat was
heeeeeeeeeeeel leuk !
En wist je dat juf Sofie 8 maanden weg gaat, naar Spanje?
volgend schooljaar terug hoor)

niet leuk

(Maar ze komt

Wist je dat dit het einde van deze flashboem was?
Van Jackie en Lize

Eerste Communie
Nieuws uit de klas rooms-katholieke godsdienst:
Hallo,
Twee weken geleden deden we onze eerste communie. Iedereen had mooie kleren aan.
We gingen naar de kerk. Wij deden onze eerste communie en het zusje van Staf en
Livia; Maud werd gedoopt. Er klonk mooie muziek, maar we moesten wel een beetje
lang op onze stoel zitten. Daarna vierden we feest thuis. Er was heel lekker eten.
Enkelen van ons mochten een ijslammetje aansnijden. Anderen sprongen in een
springkasteel. Het was goed.
Doei,
Staf, Linde, Kenta en Yatan

eerste communie Yatan, Jack (uit een andere school), Kenta, Linde en Staf

SEL-JAARTHEMA
Naast het cognitieve en het motorische wil de Leefschool zich dit jaar nog meer
inzetten op het sociaal-emotioneel leren (SEL). Door SEL leren we omgaan met
onszelf en de ander. Kinderen die hun eigen emoties beter begrijpen en zich
kunnen inleven in de ander, zullen minder snel geneigd zijn anderen te kwetsen
of pijn te doen. Wanneer kinderen conflicten leren oplossen en op hun eigen
gedrag leren reflecteren, kunnen zij beter relaties onderhouden. SEL werkt
verder ook preventief: het helpt mee bij het creëren van een positieve en veilige
sfeer op school en kan op die manier bijvoorbeeld pesten voorkomen.
Ons jaarthema wordt dan ook:
Ik, jij, samen wij!

Waarom SEL op de leefschool?
Inzetten op sociaal emotioneel leren is volgens ons een absolute must. Het sluit
niet enkel naadloos aan bij onze 5 leefschoolpijlers van Carl Medaer. Het past
ook binnen onze visie dat welbevinden en een positief ik-, jij-, wij-gevoel
essentiële voorwaarden zijn om tot leren te komen. Post-corona willen we ook
de verbinding tussen kinderen, leerkrachten en ouders bevorderen.
Hoe SEL aanbrengen?
Enerzijds zal de klasleerkracht SEL zoveel mogelijk integreren in de algemene
klas- en schoolwerking. Verder krijgt elke klas minstens 1 vast uur SEL op het
uurrooster dat zal worden ingevuld onder de vorm van co-teaching. Juf Izabel
gaat dan samen met de klasjuf aan de slag met de kinderen.

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
23/11/2021: grootouderfeest N1 en N2 van 13.30 uur tot 15.30 uur
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
31/05/2022: schoolfotograaf
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 – 17/06/2022: geschiedenisklas leefgroep 5
Extra vrije dagen:
26/10/2021: pedagogische studiedag
12/11/2021: facultatieve dag
25/05/2022: pedagogische studiedag
07/06/2022 facultatieve dag
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

