27e jaargang | nummer 10 / 26 november 2021 | redactie: Els

EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Vandaag is het de slotdag van Rode Neuzen Dag. Dit
jaar zet de actie de leerkrachten in de kijker. De band
tussen leerlingen en leerkrachten is heel waardevol.
Dit jaar streven ze er naar dat er in elke school een
leerkracht is bij wie kinderen terecht kunnen. Rode
Neuzen Dag wil de leerkrachten nog meer versterken
in hun rol als sidekick van de leerlingen.
Bij ons op de Leefschool zetten we sterk in op de
relatie tussen leerkrachten en kinderen. Alle kinderen
hebben in het begin van het schooljaar een
vertrouwenspersoon mogen kiezen. Dit kan hun eigen
klasjuf zijn of andere teamleden zoals de bijzondere
leermeesters, zorgleerkrachten, zorgcoördinator of
directie. De leerlingen kunnen bij deze persoon terecht
met hun bezorgdheden.
Eén van onze leefschoolpijlers is welbevinden. Op
school schenken we veel aandacht aan de gevoelens
van de kinderen. Het is belangrijk dat kinderen hun
gevoelens herkennen, erkennen en kunnen
benoemen. In elke klas is een gevoelsmeter aanwezig
die hen daarbij kan helpen. Deze week kregen de
kinderen van onze SEL*-coach juf Izabel informatie
over het belang van de actie Rode Neuzen Dag. In
groepjes gingen ze filosoferen rond een vol hoofd en
veerkracht.
In alle klassen stonden vandaag onze “rustbrengers”
extra in de kijker. Deze rustbrengers worden
aangeleerd aan alle kinderen op onze school met als
doel dat ze deze, na een tijdje, spontaan gaan
toepassen wanneer ze stress of onrust ervaren.
Om de actie kracht bij te zetten
kwamen vandaag alle kinderen en
leerkrachten in rode kledij naar
school.

AGENDA










27/11:
away spaghettifestijn
12/12: take
oudervereniging
06
– 10/12:
cultuurklassen N3 en N4
12/01:
Nieuwjaarsreceptie
23/12:
30/01: oudercontact
oudervereniging
24/12:
uit om 12 uur
24/02: school
kinderactiviteit
14/01:
27/02: nieuwjaarsreceptie
leefgroepvergadering:
15 en 17/03:
Lg 2: leefgroepvergadering
18 – 19 uur
21 – 23/03:
Lg 1:boerderijklas
19 – 20 uur N2
01/05: sprookjestocht
Lg 5: 20 – 21 uur
10/05:
grootouderfeest N1 en N2
01/03: leefgroepvergadering
van 13.30
uur18tot
15.30
Lg 4:
– 19
uuruur
 21/05: lentefeest
Lg 3: 19 – 20 uur
 29/05:
communie
05/03: Eerste
oudervereniging
 31/05:
17/03: schoolfotograaf
leefschoolband +ouderfuif
 07/06:
facultatieve dag
17/05: oudervereniging
 11/06:
27/05: leefschoolfeest
Lentefeest/Communie
 16/06:
overgang K3-L1
02/06: Infoavond
Leefschoolfeest
18.30
uur
 om
12/06:
oudervereniging
 13 – 15/06: geschiedenisklas lg5
Praatcafé:
27/06: oudercontact
 28/06:
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
 19/10 in de leraarskamer o.l.v. Ilse

MENU
MENU

 Zie website
 Zie website

DEADLINES
DEADLINES
donderdag 12 u naar

 flashboem@hotmail.com
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.

Zo willen wij aantonen dat we welbevinden en mentale gezondheid heel
belangrijk vinden. Om de actie financieel te steunen kochten alle
personeelsleden een Rode Neuzenpin.
*SEL: sociaal emotioneel leren
Aan al onze leefschoolouders:
- Dank je wel voor de schenking van de
materialen voor onze motoriekkoffers
- Dank je wel voor de bestellingen van
onze Spaghetti take away
Ook een dikke dank je wel voor de werkgroep
‘Spaghetti take away’ van onze
oudervereniging!
Veel leesplezier!
Ilse

Leefgroep 1 | Pareltjes
Beste ouders,
Deze week zijn we gestart met ons nieuw
project: Wat doet de politie allemaal?
We gingen luisteren naar het verhaaltje: ‘de
politie’. Daarin werd al snel duidelijk dat de
politie wel meer doet dan alleen boeven
vangen. 🙈
We gingen ook alle voertuigen waarnemen
van de politie. Ze hebben een helikopter, een
boot, een motor, … en waarvoor gebruiken ze
die dan?
Ook de kledij werd waargenomen. De kinderen
gingen zichzelf omtoveren tot politieagent. Ze
deelden boetes uit en sommige kindjes kregen
zelf een plaatsje in onze gevangenis.
Ook Jérôme onze klaspop werd bestolen.
Zijn kleren waren allemaal gestolen. De kinderen gingen volop zoeken naar alle
voorwerpen en de dader. Ze vonden de dader. De gevoelens die hierbij aanbod
komen werden ook besproken. Hoe voelde onze klaspop zich daarbij? Waarom?
Hoe zou jij je voelen? Gelukkig was hij snel weer vrolijk. 😃
Volgende week nog meer politienieuws!
Tot volgende week!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal, hier zijn we weer!
Ons nieuw project is geworden ... 'Wie komt er ons helpen als het brandt?'
We hebben een reuzegroot speeldorp gemaakt met een brandweerkazerne, een
boerderij en 3 huizen die we maakten van Duplo.
Aja, de brandweer moet wel iets te doen hebben he!
Het was grappig en mooi om te zien hoe de oudsten situaties nabootsten die we in een
documentaire gezien hadden : een poes die vastzat in een spouwmuur en hulp bij een
auto-ongeluk. Fee en Victor speelden ook dat er een koe op het dak van de boerderij
vastzat. Dàt hadden we wel niet gezien in de film! 😃
Vrijdag vierden we de verjaardag van Finn. Gelukkige verjaardag lieve schat!
Tot volgende week met meer nieuws!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Hallo allemaal,
Het project krijgt vorm in de klas. Er zijn verschillende winkeltjes: een kledingwinkeltje,
een bakker met veel taartjes, een fruitwinkeltje, een supermarkt,...
De kinderen leren een boodschappenlijstje maken, leren betalen met centjes,
verwerken de letter 'G' van geld in een knutselactiviteit.
We oefenen ook op de telrij door pakjes te leveren aan het juiste huis in de rij.
We mogen ook de verjaardag van Alexander niet vergeten vermelden. Hij is nu ook 5
jaar geworden. Dikke proficiat en bedankt voor de traktatie en de klascadeautjes.
Volgende week winkelen we nog wat verder.
Groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag lieve mensen,
Deze week werkten wij verder rond ons project
“Sinterklaas”. We maakten het grote boek van
Sinterklaas na maar in plaats van er dingen in
te schrijven over de kinderen, schrijven we er
allerlei weetjes in over Sinterklaas. Het mag
ook eens omgekeerd zijn hé. Is Sinterklaas wel
braaf geweest? Natuurlijk! Volgens vele
kinderen is hij echt de liefste man ter wereld!
Hoe zou dat komen… 😊
We dachten na over ‘cadeautjes’. Wanneer is
een cadeau een cadeau? Zijn we het daar
allemaal over eens? Is iets zelfgemaakt een
cadeau? Is het ook een cadeau als het
piepklein is? Of om te eten? Zou je graag een

cadeau krijgen dat lelijk ingepakt is? Is iets tweedehands ook een cadeau? Mag een
cadeau leeg zijn? Kun je vriendschap of eerlijkheid inpakken? Kunnen we een cadeau
delen? Moet je altijd blij zijn met een cadeau? Er valt zoveel over na te denken! Het was
leerrijk om elkaars meningen hierover te horen. Sommigen durfden zelfs hun eerdere
standpunt los te laten en kwamen tot nieuwe inzichten.

We werkten ook verder aan onze projecttaken. Het maken van een voorblad,
opzoekwerk over Sinterklaas en maakten ons verlanglijstje voor de klas. We dansten de
Pietendans en zongen het lied ‘en speculaas’ van Jelle Cleymans.

En ik droom al
nachtenlang van
mandarijn, van
snoep en chocola en
speculaas… van Sinterklaas

De kinderen van N2 schreven elk een brief naar de Sint. We leerden over inleiding,
midden en slot en hoe je een beleefde brief schrijft.
En terwijl houdt Spiekpietje alles heel goed in de gaten…

Nog

10 keer slapen…

Groetjes (vooral aan Sinterklaas!),
De Zeepaardjes en Maanvisjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste lezers,
Dinsdag testten we in de wasbak van de keuken of onze boot bleef drijven. Dat was
spannend! Daarna kregen we de tijd om hem aan te passen waar nodig. Bij SEL hadden
we het over Rode Neuzendag. Woensdag zijn we gaan zwemmen in de plaats van N5 en
N6, dat was super leuk! We hebben de eendenduik geoefend en de reddersprong nog
eens herhaald. We doken ook ringen op van de bodem. Mare hield haar expo over de
Axolotl. Dit was heel interessant!
Vandaag hebben we onze boten in de grote waterbak van de kleuters gezet en alle
criteria overlopen om te kijken of onze boot er aan voldoet. Het was heel fijn om elkaars
boten te zien!
Volgende week vrijdag houden we ons marktje voor de Warmste Week (als de
veiligheidsraad de regels niet te veel verstrengt). Kom dan zeker na school iets kopen
van ons!
Groetjes,
Warre en Lou

SEL JAARTHEMA
De voorbije weken werkten we de gevoelsmeters uit in alle klassen. De kinderen kunnen
via hun naamkaartje hun gevoel duidelijk maken. Zowel de juf/meester als de andere
kinderen kunnen hier dan rekening mee houden en indien gewenst een gesprekje
aangaan. Mooi om te zien hoeveel onderliggende vaardigheden en competenties
hierachter schuilgaan. Ook de kleuters leren hiermee omgaan. Ze tonen een
gevoelsmonstertje dat bij hen past en praten erover met elkaar of met de juf.

Verder kregen de kindjes ook uitleg over het hoe en waarom van Rode Neuzendag. We
vinden het thema welbevinden heel belangrijk. Ook bij ons in de leefschool zetten we
de rol van een vertrouwenspersoon nog eens extra in het licht.
Volgende week gaan we aan de slag met de ‘herstelmuur’ of ‘goed-maak-plek’. Meer
uitleg hierover in een volgend verslagje! 😊
Hou jullie gezond!
Juf Izabel

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 ! ! NIEUWE DATUM ! !
27/11/2021: take away spaghettifeest
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
01/05/2022: sprookjestocht
10/05/2022: grootouderfeest N1 en N2 van 13.30 uur tot 15.30 uur
21/05/2022: Lentefeest
29/05/2022: Eerste Communie
31/05/2022: schoolfotograaf
11/06/2022: Leefschoolfeest
16/06/2022: Infoavond overgang K3-L1 om 18u30
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

