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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Beste ouder
Kennen jullie de Ztool al?
De overheid heeft beslist dat kinderen vanaf 6 jaar een
mondmasker moeten dragen. Flexibel als we zijn
hebben we ook daarvoor een oplossing gevonden.
We kochten 23 Ztools aan. Benieuwd?
In onze klassen kunnen
we niet altijd 1,5 meter
afstand houden.
Wanneer kinderen even
ademruimte willen
kunnen ze een Ztool
nemen. Ze kunnen dan
in de gang of op de
speelplaats werken
zonder mondmasker.

AGENDA








23/12:
12/12: oudercontact
oudervereniging
24/12:
uit om 12 uur
12/01: school
Nieuwjaarsreceptie
14/01:
30/01: nieuwjaarsreceptie
oudervereniging
15
en 17/03:
leefgroepvergadering
24/02:
kinderactiviteit
21
– 23/03:
boerderijklas N2
27/02:
leefgroepvergadering:
01/05: sprookjestocht
Lg 2: 18 – 19 uur
10/05: Lg
grootouderfeest
1: 19 – 20 uur N1 en N2
van 13.30
uur20tot
15.30
Lg 5:
– 21
uuruur
 21/05:
01/03: lentefeest
leefgroepvergadering
 29/05: Lg
Eerste
4: 18communie
– 19 uur
 31/05: schoolfotograaf
Lg 3: 19 – 20 uur
 07/06:
dag
05/03: facultatieve
oudervereniging
 11/06:
leefschoolfeest +ouderfuif
17/03: leefschoolband
 16/06:
Infoavond overgang K3-L1
17/05: oudervereniging
18.30
uur
 om
27/05:
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
 19/10
in de
leraarskamer
o.l.v.inIlse
en 05/06
van
8.45u tot 9.10u
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.

Infrastructuur
*Iets negatiefs ombouwen naar iets positiefs: Dankzij de extra week vakantie
hoeven de kleuters niet in de kou te zitten. Dankzij de flexibiliteit van de
werkmannen moeten onze kinderen niet in een koude klas spelen en werken.
De werken worden uitgevoerd in de week van 20 december.
*Tijdens de vakantie beginnen de verfraaiingswerken in onze turnzaal (oude
refter).

Veiligheid
Deze week volgden juf Zoë, juf Lisa,
meester Floris en juf Ilse de cursus van
gemachtigd opzichter.

Sint op bezoek
Maandagnamiddag verraste de Sint ons met een bezoekje. Dat vonden we top!
Het werd een fijne namiddag met heerlijke traktaties en leuke klascadeautjes.
We zongen en dansten en genoten ...
Dank je wel Sint en pieten!
Nieuwjaarsbrieven
Jaarlijks maken we in elke groep een nieuwjaarsbrief voor mama/papa.
Wil je er eentje voor oma/opa, tante/nonkel, … dan kan je die kopen vanaf
maandag 07/12.
Je kan de nieuwjaarsbrieven bekijken via deze link.
Geef gepast geld mee in een envelop en vermeld duidelijk welke brieven je wil
bestellen. De brieven worden dan met je kind meegegeven. € 2 per stuk en zo
lang de voorraad strekt.
Veel leesplezier!
Ilse

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hier zijn we terug met schelpjesnieuws!
Maandag kregen we bezoek op school van de
lieve Sint. Hij kwam in de nacht langs om wat
lekkers in onze klas & schoen te verstoppen.
Bedankt Sint voor de leuke klascadeaus.
Mmmm die letterkoekjes toch, daar hebben we
nog de hele week van kunnen smullen!
Hier alvast een foto van onze lichttafel.
We vinden hem zó zó leuk!

Ons project van de brandweer hebben
we vroeger dan verwacht moeten
afronden door de aangekondigde
afkoelingsweek. We werkten nog af
wat af moest en ruimden alles op.

We zijn druk aan de slag gegaan met
het maken van onze
nieuwjaarsbrieven. Zijn jullie al
benieuwd? Hihi
Wij verklappen nog niks!
Ooohh lieve Finn, wat een tof
klascadeau voor je verjaardag! Deze
zullen we vast en zeker ook gebruiken
op de lichttafel. Bedankt!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Dag iedereen,
Met onze leefgroep zijn we te voet naar de supermarkt geweest. We konden de vele
winkelrekken met koopwaar zien, de kassa met kassierster (oma van Ellie), de
winkelwagentjes ...
Met onze centjes hebben we lekkers gekocht dat we volgende week zullen opeten.
Op het einde kregen we van Ellie haar oma allemaal lekkere snoepjes mee, mmmmm.

Moeke kwam deze week helpen in onze klasjes en we hebben allemaal onze eigen
portemonnee geknipt uit een lege brikverpakking. Bedankt om te knutselen met ons
hé, Moeke.
Al onze projectvragen werden ook opgezocht. Tijdens een forum hebben beide groepen
hun weetjes uitgewisseld en volgde de projectevaluatie. Tussendoor zijn we ook al hard
aan het werken aan jullie nieuwjaarsbrief en hebben de kleuters zichzelf beoordeeld in
het eerste deeltje van hun rapport. Deze krijg je volgende week mee om samen met je
kind te lezen, gelieve het na de vakantie terug mee te geven naar school zodat we rond
Pasen het volgende deel kunnen invullen. Alvast bedankt.
Vele groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Op maandag was het dan zo ver: Sinterklaas
in levende lijve! Door corona was het een kort
bezoekje in openlucht maar gelukkig konden
we wel ons mooie liedje zingen voor de Sint.
Het was ook onze eerste week met de
mondmaskers op onze snoet, dat was wel wat
een gek gezicht…
We proberen het dragen van de mondmaskers
zoveel mogelijk te beperken door te werken in
hoekenwerk, buiten, in de refter … Zo valt dat
best nog wel mee die mondmaskers.
Nu Sinterklaas terug naar Spanje is, zijn we in onze klasjes al helemaal in kerstsfeer.
Onze kerstboom staat al en we knutselden mooie kerstballen om onze klas verder te
versieren. We starten ook aan onze nieuwjaarsbrieven met onze spiksplinternieuwe pen
die we kregen van de Sint. Spannend!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Dag iedereen,
Vorige vrijdag was het ons marktje voor de
Warmste Week.
Het was een groot succes!
We hebben meer dan 520 euro ingezameld!
De griffioenen gaan dit aan de organisatie
bezorgen. Er zijn nog enkele spullen over. Jullie
krijgen binnenkort een mailtje met de
mogelijkheid om nog iets te kopen.

Deze week waren we op cultuurklas in
de academie van Zottegem.
We deden afwisselend muziek en beeld.
Het thema was: groetjes uit de
futurituur.
We deden muziek, drama, beeld en
leerden verschillende liedjes.
Ondanks het dragen van de
mondmaskers was het heel leuk!
Groetjes van Bent en Lou

Leefgroep 5 | Griffioenen
Maandag hebben we aan onze planning gewerkt en ook toepassingen gemaakt. We
hebben ook Nederlands afgewerkt en een woordzoeker gemaakt. Daarna heeft Janne
klarinet gespeeld voor de hele school. En sinterklaas is ook geweest.
Dinsdag hebben we verder gewerkt aan onze planning gewerkt en we hebben ook voor
onze toets gewerkt.
Woensdag gingen we normaal zwemmen maar dat ging niet omdat het 4de en 3de
naar cultuurklassen ging. Omdat we niet konden zwemmen mochten we spelletjes
spelen.
Donderdag hebben we aan onze nieuwjaarsbrief gewerkt.
Groetjes van Hazel en Adriaan

SEL JAARTHEMA
Dat er nu en dan conflicten zijn onder kinderen, dat weten we allemaal. Het zou een
wonder zijn mocht de leefschool een ‘heilige’ plaats zijn waar altijd alles zorgeloos,
rustig en harmonieus verloopt.
Maar hoe gaan we nu juist om wanneer er een conflict is? Hoe gedragen we ons? Wat
doen we wel en niet? Wat kan absoluut niet door de beugel? Hoe voelen we ons voor,
tijdens en na zo een ruzie?
Dit probeerden we deze week uit te klaren in onze SEL-les. A.h.v. onze herstelmuur (dit
is een poster waarop in picto’s wordt afgebeeld wat er gebeurde en moet gebeuren)
leren we even stilstaan bij ons gedrag en gevoel bij een conflict. Deze poster wordt op
de speelplaats opgehangen zodat de kinderen naar deze plek kunnen komen om een
ruzie uit te klaren. Dit kan al dan niet onder begeleiding van de juf/meester van
toezicht. We noemen deze plek de ‘goed-maak-plek’.
Hieronder de poster met de picto’s. Ik geef alvast wat uitleg:
 De rode kader geeft weer hoe we ons meestal opstelden bij een conflict. Deze
handelingen vinden we NIET goed. Fysiek of mentaal kwetsen is uit den boze!
 De oranje kader geeft weer wat we wel hadden kunnen doen.
 De gele kader toont hoe we onze ruzie kunnen herstellen m.a.w. wat we
kunnen doen om het weer goed te maken.
 De groene kader toont dan hoe het afloopt: we kunnen weer verder spelen!

Ik wens jullie alvast een rustig weekend!
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

