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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Beste ouder
Donderdag 2 december 2021
19u00 het journaal. Politici, virologen, mensen in het
straatbeeld, leerkrachten, directies, … laten hun
mening los op de kijker.
Allemaal pleiten ze voor iets en voor iemand. Het
gevoel van onmacht overvalt mij. Hoe geraken we hier
uit? Welke gevolgen heeft dit voor onze kinderen,
collega’s …
Van 1 ding ben ik zeker: Wat ze morgen ook beslissen
ons team zal zich flexibel blijven opstellen. Ik wil
volgend gedicht opdragen aan de collega’s.

AGENDA
 06
– 10/12:
cultuurklassen N3 en N4
12/12:
oudervereniging
 23/12:
12/01: oudercontact
Nieuwjaarsreceptie
 24/12:
uit om 12 uur
30/01: school
oudervereniging
 14/01:
24/02:nieuwjaarsreceptie
kinderactiviteit
 15
en 17/03:
leefgroepvergadering
27/02:
leefgroepvergadering:
 21 – 23/03:
Lg 2:boerderijklas
18 – 19 uur N2
 01/05: sprookjestocht
Lg 1: 19 – 20 uur
 10/05: Lg
grootouderfeest
5: 20 – 21 uur N1 en N2
13.30
uur tot 15.30 uur
 van
01/03:
leefgroepvergadering
 21/05: lentefeest
Lg 4: 18 – 19 uur
 29/05: Lg
Eerste
3: 19communie
– 20 uur
 31/05:
05/03: schoolfotograaf
oudervereniging
 07/06:
facultatieve dag+ouderfuif
17/03: leefschoolband
 11/06:
17/05: leefschoolfeest
oudervereniging
 16/06:
Infoavond overgang K3-L1
27/05: Lentefeest/Communie
18.30
uur
 om
02/06:
Leefschoolfeest
 13
– 15/06:
geschiedenisklas lg5
12/06:
oudervereniging
 27/06: oudercontact
Praatcafé:
28/06: proclamatie
 21/12 vanaf 15.30 uur
Forum:
 09/02 vanaf 15 uur
 vanaf
14.30 uur
30/03 vanaf
15 uur
 26/06 vanaf 15.30 uur
Praatcafé:
Leerlingenraad:
vanaf 15.30 uur
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
Leerlingenraad:
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
 19/10
in de leraarskamer
o.l.v. Ilse
leraarskamer
o.l.v. Martine

MENU
MENU
Zie website
 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.

Informatie infrastructuur: In de kleuterblok wordt de centrale verwarming
gemoderniseerd. Voorlopig zijn het structurele werken (nieuwe buizen plaatsen
op de muren). Wanneer de buizen aangesloten worden op de ketel zal de
verwarming niet werken. Ik hou jullie op de hoogte zodat jullie de kinderen
warm kunnen aankleden. De scholengroep stelt ons elektrische vuurtjes ter
beschikking. We zullen optimaal inzetten op veiligheid voor de kinderen.
Veel leesplezier!
Ilse

Leefgroep 1 | Pareltjes
Beste ouders,
Wat een spannende week op onze leefschool. Plots stond de Sintmobiel op onze
speelplaats. Elke dag lag er een briefje klaar in de Sintmobiel.
Op woensdag moesten we de Sint helpen. Hij was zeer verdrietig! Zijn hele mooie rode
ring was verdwenen. We vonden een spoor in onze klas. Het bracht ons naar de clown.
Hij had de mooie ring van de Sint genomen en op zijn vinger gestopt. De kinderen
waren boos op de clown want de Sint was zo verdrietig. De clown beloofde om het
nooit meer te doen en we brachten de ring terug, samen met een brief die we schreven.

De Sint was zeer blij dat hij zijn ring terug had. We kregen dan ook een lekkere beloning
van hem.

We hebben deze week ook tekeningen gemaakt
voor de Sint, een Sint geknutseld door te stempelen
en te scheuren, we deden een pietenparcours, …
In de klas hadden we ook een echte kogelvrije vest
en een helm van de politie. Wat waren die helm en
vest zeer zwaar. Politieagenten moeten wel heel
sterk zijn.
We gingen ook tellen en subiteren. Hoeveel centjes
zijn er gestolen?
We gingen ook luisteren naar het geluid van de
politiefluit. Van waar komt het geluid in de klas? De
richting van een geluid zoeken. Onze oortjes kunnen
al heel goed luisteren 😃.
We gingen ook onszelf schilderen als politieagent, een puzzel maken van de politie, …
En niet te vergeten. Ons schoentje staat klaar voor de komst van de sint!
Tot volgende week!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag allemaal,
Hier zijn we weer en wat een mooie week hebben we achter de rug.
We werkten volop verder rond de brandweer en lieten Sinterklaas zachtjes
binnensluipen. Heb je al gehoord dat er een hond op het dak van de Sintmobiel zat en
er niet meer af durfde? Wat een geluk dat de schelpjes net zoveel weten van de
brandweer en zo konden helpen!
We hebben deze week verder gewerkt aan onze eigen brandweerauto die we
knutselden uit een doosje, in krullebol het vuur afgewerkt, liedjes gezongen met de
ukelele, vuur geblust d.m.v. een spattechniek, pietengymnastiek gedaan, een ladder
veilig leren plaatsen en gebruiken, a.d.h.v. de vertelshort een verhaal gefantaseerd, de
beschermkledij van de brandweer waargenomen, het doen regenen met de regentrom
en zoveel meer. En last but not least: ons schoentje gezet!
Hoor de wind waait door de bomen ...
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Deze week was ons project op een laag
pitje want de sinterklaasgekte heeft de
overhand genomen. Er staat dan ook
een sintmobiel op onze speelplaats en
Sinterklaas komt daar elke nacht in
slapen want er zijn enkele pieten besmet
met corona... hij vond de groene, rustige
leefschoolspeelplaats een ideale plek om
zijn quarantainebusje voor een weekje te
zetten.
Gedurende de week waren er wel wat
problemen maar de kinderen stonden
klaar om te helpen.
Zo was zijn ring eens gestolen ( maar gelukkig terug gevonden door de pareltjesklas),
zat er een hondje vast op het dak ( gered door de schelpjesklas) en moesten wij
boodschappen doen voor de lieve Sint want zijn boodschappieten mochten even niet
naar de winkel. Maar eind goed al goed! Verder hebben we een mijter gemaakt, veel
tekeningen gekleurd en gemaakt, naar sinterklaasliedjes geluisterd, pietengymnastiek
gedaan en een krullenboltaart voor de Sint zijn verjaardag gemaakt. Een drukke maar
voldane week. Deze week waren er ook enkele jarige kindjes: Seppe werd 5 , Noa en
Jona ( vieren we later nog eens!) werden 4, bedankt voor het lekkers en de
klascadeautjes.
Meer projectnieuws volgende week.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag trouwe lezers van de Flashboem,
Hier zijn we weer met meer nieuws vanuit leefgroep 3.
Het was een zéér spannende week.
Niet alleen was het zo dat de Sint bij ons
logeerde in zijn Sintmobiel, hij had ook
speciaal voor ons, tijd gemaakt om even te
videobellen op dinsdag.

Zo konden wij ons grote Sintboek afwerken met nog meer weetjes over de Sint en zijn
pieten. Ons boek raakte hierdoor al aardig vol.
We bereiden deze week de aankomst van de Sint zorgvuldig voor; we oefenden ons
liedje (speculaas van Jelle Cleymans) in en we oefenden ook onze dansmoves voor de
Sint. Vrijdag hebben we onze pantoffel klaar gezet en we hopen dat er ons maandag
een leuke verrassing te wachten staat. Hopelijk zijn we braaf genoeg geweest….
Spannend!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste ouders
Deze week hebben we bij juf Els opnieuw een leestest gedaan! Dit is toch altijd een
beetje spannend!
Het derde leerjaar moest de stoomboten nog testen of ze konden bewegen met een
motortje in het water. Wanneer dat nog niet meteen lukte konden we dit nog even
herbekijken en herwerken.
Morgen, vrijdag, doen we ons marktje voor de Warmste Week. We hebben deze week
nog verder onze spulletjes afgewerkt die we willen verkopen.

Eerst gaan we op de speelplaats tenten opzetten en het materiaal uitstellen. Daarna
kan iedereen van het lager iets kopen voor het goede doel: kunnen zijn wie je bent.
We duimen voor een goede verkoop en veel plezier! Spannend!

Groetjes
Tristan, Seppe, Lou en Bent

Leefgroep 5 | Griffioenen

! Welkom !
Wist je dat we vandaag, maandag, de dag moesten door brengen zonder juf Sofie?
Meester Floris nam haar plaats, gelukkig was Karolien er ook nog 
Wist je dat we vandaag, woensdag, onze planning afgewerkt hebben en we hadden ook
actua van Briek en Rob en het leukste komt nu …SOFIE IS TERUG  Op het einde van
de dag deden we ‘juf zegt’, dat was grappig 
Wist je dat we vandaag donderdag de dag startten met een actua van Flore en Helena
en een actua van Finn? Daarna was het gewoon les, ook leuk  Het 6de had turnen in
de namiddag, we hadden hockey en nerf. Het 5de had project energie en ze zijn de
klassen gaan beoordelen over de energie. Nadien hebben ze aan de klink een
deurhanger gehangen met hoe ze het hebben gedaan: super , kan beter of niet zo
goed. We zijn de dag geëindigd met ons leuk griffioenenlied.
Morgen, vrijdag dus, is ons marktje om het goede doel te steunen.
Wordt vervolgd!
Tot volgende week

En nog een extra nieuwtje … de kinderen van het zesde leerjaar namen deel aan de
Davidsfonds junior journalisten wedstrijd. Ze schreven elk een verhaal in het thema 'De
wereld na 2030'. Met 4 leerkrachten kwamen we tot een top 5.
Onze top 5 is geworden: ⑤ Finna ④ Titus ③ Linde ② Felix ① Lena.
De top 3 verhalen gaan verder naar de volgende wedstrijd, die over groot-Oosterzele
deelneemt. Wij zijn alvast heel fier op onze top 5 en alle deelnemers!

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

